
 

Nominační kritéria – nominace na MS Vail / Beaver Creek 

Těmto kritériím jsou nadřazeny pravidla „RULES FOR ALPINE SKI WORLD CHAPIONSHIPS“  

1. Nominován bude závodník, který v době konečné nominace figuruje ve WCSL. Startovat bude také  

závodník figurující v celkovém pořadí EP 2014/2015, přičemž musí splnit podmínku, bodovat  jednou 

do 20. místa, nebo 2x do 30 místa. Nominován bude také závodník, který je v některé disciplíně do 

100. místa ve FIS listině platné v den nominace. Může být také doloženo aktuálním výsledkem, který 

v listině ještě neplatí. Nominován bude také závodník, který postoupí do druhého kola ve světovém 

poháru 2014/2015 ve SL, nebo GS. 

 

2. Na MS budou nominováni nejlepší 4 závodníci v každé disciplíně, pokud plní bod č.1.  

Pořadí se určí podle počtu bodů ve WCSL v dané disciplíně platné v den nominace. Další pořadí se 

určí v SL a GS podle počtu postupů do 2 kola SP, dále pak dle počtu bodů z EP v dané disciplině. 

Zbývající místa se doplní podle platné listiny FIS v den nominace, doplněné o aktuální výsledky, které 

v aktuální listině ještě nejsou. Vypočítání pozice se dělá podle pravidel „RULES FOR FIS ALPINE 

POINTS 2014/2015“. Konečnou nominaci na jednotlivé závody udělá šéftrenér 24 hodin před startem 

podle zásad uvedených výše v bodu 2. 

 

3. V případech, kdy je evidentní, že je nominace jasně v rozporu s aktuální výkonností, může 

nominační komise rozhodnout v rozporu s body 1. a 2. a to pouze ve výjimečných případech. V těchto 

případech, musí nominační komise zohlednit věk a perspektivnost závodníků. Nominační komise 

bude přihlížet i k výjimečným výsledkům na závodech NAC. 

 

4. Nominaci na Team Event, provede nominační komise, která vezme v úvahu názor 4 nejlepších  

nominovaných závodnic a 4 nejlepších nominovaných závodníků, vybraných podle absolutního pořadí 

v lepší disciplíně SL, nebo GS podle zásad v bodě 2.  

 

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 11.6. 2014 a úprava schválena dne  16.9.2014 

 


