
 

 

Kritéria pro nominaci na Mistrovství světa juniorů 

v alpských disciplínách 

 
 

Nominace závodníků na Mistrovství světa juniorů v alpských disciplínách se provádí 

podle níže uvedených kritérií a při respektování reglementu FIS pro účast na této akci. 

 

1. Nominováni jsou závodníci (max. 2 junioři a 2 juniorky) pro všechny disciplíny, kteří 

splňují podmínky ZK kvóty.  Podmínky ZK kvóty: závodník musí být v listině bodů FIS 

platné v době termínu nominace umístěn ve 2 disciplínách, které se počítají do kombinace -

SJ, SL,OS, do 400. místa v kategorii žen a do 500. místa v kategorii mužů.   

 

2. Dále jsou nominováni závodníci v jednotlivých disciplínách do stanoveného počtu 

(maximálně 4 juniorky a 4 junioři v závodě, kromě závodníků ze „ZK“ kvóty), pořadí 

závodníků se sestaví podle jejich FIS bodů v disciplíně. Vychází se z listiny bodů FIS, 

která platí v době stanoveného termínu nominace. Nominován může být závodník, 

který splní alespoň v jedné disciplíně uvedená kritéria FIS bodů. Závodník, který by se 

nominoval jen na základě rychlostních disciplín nebo AC musí zároveň splnit kritérium 

v jedné z technických disciplín s tolerancí 15%. 

              

                               Hodnoty FIS bodů pro účast na MSJ 

 

 

 

  

Závodníkovi bude uznán doložený výsledek – bodová hodnota, získaný do termínu 

konečné nominace před vydáním další listiny bodů FIS. Tento výsledek bude počítán 

metodou výpočtu pro listinu bodů a závodník bude takto zařazen do pořadí v listině 

bodů FIS. 

 

 3. Základní kvóta na MSJ pro národní svazy je 8 juniorů a 8 juniorek, dohromady max. 

16 závodníků. V jednom pohlaví může startovat max. 10 sportovců.  

V disciplině mohou startovat maximálně 4 juniorky a 4 junioři v závodě (kromě 

závodníků ze „ZK“ kvóty).   

 

4. Nárok na úhradu pobytových nákladů budou mít závodníci nominováni na 1.místě (1 

juniorka a 1 junior) podle nejvýhodnějšího absolutního bodového odstupu od kritéria 

pro úhradu juniorů starších v součtu dvou disciplín. Dále závodníci, kteří plní alespoň v 

jedné disciplíně uvedená kritéria FIS bodů. Konečný způsob úhrady a její výši pro 

jednotlivé závodníky a realizační týmy navrhuje Nominační komise juniorů a stanovuje 

Rada OSÚ AD SLČR podle aktuálního rozpočtu.  

 

               Hodnoty FIS bodů pro úhradu pobytových nákladů na MSJ 

Juniorky starší DH, AC SL OS SG     

 
Junioři starší DH SL OS SG AC 

FIS body 54 29 30 43 

    

 
FIS body 58 34 35 48 

 

58 

     

    

      

 

Juniorky mladší DH, AC SL OS SG     

 
Junioři mladší DH SL OS SG AC 

FIS body 61 33 34 49     

 
FIS body 66 39 40 54 66 

Juniorky DH SL OS SG AC Junioři DH SL OS SG AC 

 66 39 40 54 66  61 33 34   49 61 



 

 

6. Návrh nominace včetně náhradníků provádí Nominační komise juniorů. Tato komise může 

v důvodných případech rozhodnout mimo stanovená kritéria.  

 

7. Konečnou nominaci závodníků včetně náhradníků, realizačních týmů a vedoucího 

výpravy schvaluje Rada OSÚ AD SLČR a předkládá ji ke schválení VV SLČR. 

Rada OSÚ AD SLČR stanovuje termíny širší nominace, cca 1 měsíc před zahájením 

akce. Konečnou nominaci stanoví Rada dle termínu pro zaslání konečné nominace 

pořadateli, což bývá cca 10dní před zahájením akce. 

 

8. Vedoucí výpravy má právo v případě zranění nebo ve výjimečných situacích upravit 

nominaci na jednotlivé závody ze  závodníků přítomných na MSJ.  

 

Rada OSÚ AD SLČR může vypsat odměny za získání medaile nebo za umístění. 

 

Trenérská rada juniorů má právo navrhovat změny těchto kritérií Radě OSÚ AD SLČR. 

 

Platnost kritérií: doba neurčitá 

 

 

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne: 19.9. 2017    

 

 

 

 

 

  


