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Kritéria pro účast a střídání v závodech Světového poháru 

a kontinentálních pohárů v alpských disciplínách, klíč k proplácení nákladů 

členů realizačního týmu na SP  

1. Kritéria pro účast a střídání v závodech Světového poháru 

 

Tato kritéria upravují pravidla pro závodníky, kteří jsou přihlašováni OSÚ AD SLČR na 

závody Světového poháru. Neplatí pro závodníky, kteří pro ČR vyjeli národní kvótu. Tito 

závodníci mají nominaci automaticky po dobu platnosti jimi vyjeté kvóty. 

 

Pořadí závodníků, kteří nevyjeli národní kvótu, se určuje podle aktuální listiny FIS 

v dané disciplíně platné v den losování daného závodu nebo podle doložených aktuálních 

výsledků dosazených do této listiny, a to nejpozději dva dny před losováním.  

 

A. Platí pravidlo, že závodník, který se umístí v prvním kole do 30. místa (SL,GS) nebo 

jeho odstup od postupu je do 0,5 s, postupuje do dalšího závodu SP. 

V ostatních disciplínách (DH, SG, SC) platí, že závodník, který se umístí do 30. místa 

nebo je do 0,5 s za 30. místem, postupuje do dalšího závodu. Pravidlo 30. místa + 0,5 s smí 

závodník použít maximálně 2x za sebou.  

Jestliže závodník, který je podle kritérií číslem 1, nesplní 2x za sebou výše uvedené 

pravidlo (v AC pouze jednou), nastupuje na další SP další závodník v pořadí, a to na jeden 

závod. Když tento závodník splní pravidlo do 30. místa + 0,5 s, nastupuje na další 1 závod SP. 

V případě, že toto pravidlo nesplní, nastupuje na další jeden SP závodník č. 1. Poté už je, 

v případě nedosažení odstupu 0,5 s, střídání po každém závodě.  

Pokud nastane situace, že si závodník podle tohoto bodu vyjede právo startu na další 

závod, ale nevyjede národní kvótu, má možnost maximálně 4 startů za sebou. V pátém ho 

střídá další závodník v pořadí plnící bod E.  

 

B. Závodníci, kteří mají v celkovém pořadí World Cup Start List (WCSL) více než 500 

bodů, se stávají závodníkem č. 1 ve všech disciplínách. Pokud toto kritérium splní více 

závodníků, startuje ten, který má více bodů ve WCSL. Při rovnosti bodů má přednost 

závodník, který získal 500 bodů v pozdějším termínu (tj. mladší body). U závodníka 

uplatňujícího post čísla 1 na základě 500 a více bodů WCSL, v případě že nevyjede národní 

kvótu či nepostoupí v technických disciplínách do 2. kola, dochází ke střídání po jednom 

závodě.  
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C. V případě omluvy závodníka č. 1 ze závodu SP z jakéhokoliv důvodu, může 

startovat závodník č. 2. V případě, že závodník č. 2 tuto možnost odmítne, může startovat 

závodník č. 3. 

V případě, že tuto možnost nevyužijí, startuje v dalším závodě závodník č. 1. podle bodu A. 

Při opakovaných omluvách závodníka č. 1, v počtu 2x a více, se ze závodníka č. 2 stává 

závodník č. 1 do doby, než původní závodník č. 1 projeví zájem o start. Počet startů, kdy 

závodník č. 2 nesplnil pravidlo 0,5 s za 30. místem, jsou maximálně 2.  

 

D. Závodník, který byl zraněn a v době zranění měl nominaci na příští závod SP 

a/nebo zraněním přišel o post závodníka č. 1 nebo č. 2, má při návratu právo 1x nastoupit 

jako závodník č. 1, a to po dohodě se závodníky, kteří mají podle bodu A nominaci na příští 

závody. Tento start mu musí být umožněn v technických disciplínách nejpozději ve 4. závodě, 

v SG a DH nejpozději ve 3. závodě a v AC mu musí být start umožněn v jednom ze závodů, 

nejpozději však ve druhém závodě od doby návratu po zranění. Pokud tento závodník 

nebude alespoň do 0,5 s za postupem do 2. kola, startuje v dalším závodě buď závodník č. 1 

nebo závodník č. 2 dle těchto pravidel. Závodník v technických disciplínách může startovat i 

později než ve 4. závodě, a to v případě, že závodník číslo 1 respektive číslo 2 postoupí do 2. 

kola nebo je 0,5 s za postupem. Potom se toto právo startu posouvá do dalších závodů.  

 

E. Právo střídání v SP mají pouze ti závodníci, kteří alespoň jednou za poslední 

kalendářní rok získali body v SP nebo v EP v dané disciplíně. Právo střídání v SP mají také ti, 

jejichž odstup od závodníka č. 1 je menší než 50% hodnoty jeho FIS bodů v aktuální listině, 

maximálně však 10 FIS bodů. Počítají se i doložené aktuální výsledky, které ještě v listině 

nejsou.  

Pokud závodník č. 1 evidentně prokazuje velmi špatnou formu, jeho odstup na 

bodovaná umístění je větší než 2 vteřiny a není nikdo, kdo by měl právo ho vystřídat, může 

nominační komise nominovat jiného závodníka.    

 

F. V případě, že dojde ke snížení kvóty v průběhu sezóny a jsou dva nebo více 

závodníků, kteří podle předchozích bodů splnili kritéria startu v příštím závodě (nepostoupili, 

ale byli do 0,5 s) startuje závodník, který měl nižší odstup od 30. místa. Pokud nesplnil ani 

jeden, startuje v příštím závodě ten, který má lepší FIS body v dané disciplíně; dále se 

postupuje podle předchozích bodů.  

 

G.  V závodech SP v klasické kombinaci (součet dvou samostatných závodů DH a SL), 

pokud není nikdo, kdo má v jednotlivých disciplínách body WCSL a zároveň nevyjíždí národní 

kvótu, má nárok na základní kvótu v obou dvou disciplínách závodník, který figuruje nejvýše 

v první šedesátce pořadí WCSL v alpské kombinaci. Pokud takový závodník nedokončí první 
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závod započítaný do kombinace, nemůže být do druhého závodu nominován podle tohoto 

bodu. Do druhého závodu nastupuje závodník dle předchozích bodů těchto pravidel. 

 

H. Konečnou  nominaci provádí nominační komise. 

V případech, kdy je evidentní, že je nominace jasně v rozporu s výkonností (např. 

nenominovaný závodník opakovaně, přesvědčivě a pravidelně poráží závodníka nominova-

ného), může nominační komise ve výjimečných případech rozhodnout v rozporu s těmito 

kritérii. V těchto případech nominační komise musí své rozhodnutí  řádně zdůvodnit.  

Nominační komise může také stanovit nominační závod.  

 

I. Nominovaný závodník musí mít v době závodu podepsanou reprezentační smlouvu. 

 

2. Klíč k proplácení nákladů členů realizačního týmu na SP  

 

a) Pokud Česká republika nemá v dané disciplíně vyjetou Národní kvótu a závodník 

startuje na Basic kvótu, platí si náklady na ubytování s plnou penzí závodník/realizační tým 

sám (viz pravidla FIS pro SP), pokud pořadatel konkrétního SP neurčí jinak.  

 

b) V případě, že má Česká republika vyjetou Národní kvótu, všichni nominovaní 

závodníci z ČR mají ubytování s plnou penzí hrazené pořadatelem. Realizační týmy mají 

hrazeno ubytování s plnou penzí dle následující tabulky: 

 

Počet startujících Počet hrazených doprovodů 

do 3 4 

4 5 

5 5 

6 6 

7 7 

8 a více 10 

 

Tento klíč upřesňuje, kterým závodníkům a v jakém počtu budou doprovody hrazeny. 

 

A. Přednost v proplacení mají ty doprovody, které jsou stabilními a aktivními členy 

realizačních týmů závodníků na svahu během závodů a během tréninků – tzv. AKTIVNÍ 

DOPROVOD (ne rodinní příslušníci stojící nárazově pod svahem – tzv. NEAKTIVNÍ 

DOPROVOD). 

 

B. Přednostní nárok na proplacení doprovodů mají závodníci vyjíždějící Národní 

kvótu.  
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C. Pokud Národní kvótu vyjíždí jeden (1) závodník, má právo na proplacení třech (3) 

doprovodů a závodník startující na Basic kvótu na jeden (1) proplacený doprovod. 

D. Pokud vyjíždí Národní kvótu dva (2) až  čtyři (4) závodníci v konkrétní disciplíně, má 

závodník s nejvyšším počtem bodů ve WCSL v konkrétní disciplíně nárok na vyšší počet 

placených doprovodů při respektování bodu A. Zároveň platí, že další závodník vyjíždějící 

Národní kvótu musí mít proplacený minimálně jeden (1) doprovod, stejně tak závodník 

startující na Basic kvótu musí mít proplacený jeden (1) doprovod. 

 

E. Pokud vyjíždí Národní kvótu pět (5) až sedm (7) závodníků, platí bod D s tím, že 

závodník s nejnižším počtem bodů WCSL a závodník startující na Basic kvótu nemusí mít 

proplacený doprovod. Tyto pak – v počtu jeden (1) doprovod na jednoho (1) závodníka 

mohou být zpětně proplaceny z prostředků ÚAD SLČR. 

 

F. Pokud se nevyčerpá počet placených aktivních doprovodů od závodníků 

vyjíždějících Národní kvótu nebo startujících na Basic kvótu, může být proplacen neaktivní 

doprovod za předpokladu, že je na oficiální přihlášce týmu. Postupuje se podle stejného klíče 

jako u aktivních doprovodů. 

 

3. Kritéria OSÚ AD SLČR pro účast na závodech kontinentálních pohárů (CoC) 

 

V jednotlivých disciplínách se může zúčastnit počet závodníků stanovený aktuálně 

platným reglementem FIS a kvótami pro příslušný CoC a jednotlivá závodní období. 

 

A. Do prvních závodů příslušného CoC v příslušné sezóně budou na jednotlivé závody 

do příslušné kvóty nominováni závodníci v pořadí : 

i) podle pravidla 3.2.1.FIS pro kontinentální poháry ti závodníci, kteří v minulé nebo 

současné sezóně získali celkem 450 bodů v EC nebo NAC nebo celkem 400 bodů v FEC nebo 

celkem 200 bodů v SAC či ANC,  

ii) závodníci, kteří jsou v aktuální listině v dané disciplíně do 100. místa žebříčku FIS 

iii) členové RDA podle pořadí v příslušné disciplíně v poslední platné listině FIS, 

iv) závodníci podle pořadí v příslušné disciplíně v poslední platné listině FIS. 

 

B. Do následujících závodů příslušného CoC v příslušné sezóně budou nominováni 

závodníci v tomto pořadí: 

i) podle pravidla 3.2.1.FIS pro kontinentální poháry ti závodníci, kteří v minulé nebo 

současné sezóně získali celkem 450 bodů v EC nebo NAC nebo celkem 400 bodů v FEC nebo 

celkem 200 bodů v SAC či ANC,  

ii) závodníci, kteří jsou v aktuální listině v dané disciplíně do 100. místa žebříčku FIS 
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iii) členové RDA podle pořadí v příslušné disciplíně v poslední platné listině FIS, 

iv) podle pořadí v aktuálním žebříčku CoC v příslušné disciplíně, 

v) závodníci podle pořadí v příslušné disciplíně v poslední platné listině FIS. 

 

C. Konečnou  nominaci provádí nominační komise. 

V případech, kdy je evidentní, že je nominace jasně v rozporu s výkonností (např. 

nenominovaný závodník opakovaně, přesvědčivě a pravidelně poráží závodníka nominova-

ného), může nominační komise ve výjimečných případech rozhodnout v rozporu s těmito 

kritérii. V těchto případech nominační komise musí své rozhodnutí  řádně zdůvodnit.  

Nominační komise může také stanovit nominační závod.  

 

D. Trenérské rady mají právo navrhnout Radě OSÚ AD SLČR změny těchto kritérií se 

zdůvodněním.  

 

Platnost kritérií: ode dne schválení na dobu neurčitou 

 

Změny vstupují v platnost vždy pro následující závodní období, pokud jsou schváleny 

Radou OSÚ AD nejpozději do prvního závodu SP.  

 

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 12. září 2018, doplnění o část 2. a část 3. 

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 13. listopadu 2018 

 


