
Svaz lyžařů ČR, Cukrovarnická 483/42, 162 00 Praha 6, telefon +420 220 980 618, email ski@czech-ski.com, www.czech-ski.com 

                   

          

                                         
  

Kritéria pro účast na EYOF Tarvisio 2023 
 

Nominace závodníků na Evropský olympijský festival mládeže (EYOF) v alpských disciplínách (SL, OS, 

SG) se provede podle níže uvedených kritérií a při respektování reglementu FIS a MOV pro účast na 

této akci.  

Podmínky účasti:  
Na akci budou nominováni 4 dívky a 4 chlapci v kategorii mladší junioři (roč. 2005, 2006) a 4 členové 

doprovodného týmu. Do této konečné nominace se mohou dostat pouze osoby zařazené do 

předběžné širší nominace (tzv. long-list). 

Předběžná širší nominace (long-list) pro akreditaci závodníků a členů 

doprovodného týmu  
Nominováno bude 10 dívek a 10 chlapců a 6 členů doprovodného týmu.  

Nominace bude sestavena k datu 20.11. 2022. 

Do nominace bude zařazeno 5 nejlepších závodníků a 5 nejlepších závodnic ročníku 2005 na základě 

součtu FIS bodů dvou lepších disciplín ze SL, OS, SG.   

Dále budou do nominace zařazeni 4 nejlepší závodníci a 4 nejlepší závodnice ročníku 2006 dle 

žákovského žebříčku závodníků v LB9 vydané 11.4.2022 (součet bodů OS + lepší disciplína).   

Nominačně sportovní komise (NoSK) udělí po jedné divoké kartě mladší juniorce a mladšímu 

juniorovi.  

Na základě této nominace bude provedena akreditace závodníků a členů doprovodného týmu u ČOV.  

Konečná nominace závodníků   
 

Nominace závodníků bude probíhat v posloupnosti následujících kritérií:  

1. Bodování v Evropském poháru (EP)  
Do nominace budou zařazeni závodníci, kteří získají v aktuální sezóně body v hodnocení EP v 

soutěžní disciplíně EYOF 2023. Počet získaných bodů je určující pro jejich pořadí v nominaci.  
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2. Výjimečný výsledek  
Do nominace budou zařazeni závodníci, kteří v aktuální sezóně dosáhnou výjimečných výsledků v 

jedné ze soutěžních disciplín EYOF (např. závodník bude mít vynikající výsledky nebo jen jeden 

výsledek pouze v jedné disciplíně). O využití nebo nevyužití tohoto kritéria rozhoduje svým 

hlasováním NoSK. 

3. FIS-body  
Místa v nominaci zbývající po uplatnění kritérií č. 1 a 2 budou rozdělena na dvě stejné části A a B, 

do kterých bude nominováno následujícím způsobem (zvlášť dívky a zvlášť chlapci; při lichém 

počtu zbývajících míst bude část A o jedno místo větší než část B):  

A: Součet bodových hodnot dvou lepších disciplín ze SL, OS, SG v listině bodů FIS platné k datu 

nominace. Započítá se i výsledek dosažený do termínu nominace po uzávěrce poslední FIS-listiny, 

pokud by takový výsledek ovlivnil hodnotu FIS bodů v listině. V případě rovnosti bodového součtu 

rozhoduje o pořadí v nominaci lepší bodová hodnota v lepší disciplíně. 

B: Součet dvou nejlepších jednotlivých výsledků ze dvou různých disciplín ze SL, OS, SG 

dosažených v aktuální sezóně do termínu konečné nominace. V případě rovnosti bodového 

součtu rozhoduje o pořadí v nominaci lepší bodová hodnota v lepší disciplíně. 

4. Do konečné nominace závodníků se započítávají výsledky ze závodů kategorie ENL 

s připočtenou přirážkou 13 bodů. 

Plní–li závodník současně více kritérií, je do nominace zařazen podle nejvyššího kritéria, které splnil.  

Provedení konečné nominace závodníků 
Konečnou nominaci závodníků provede Rada OSÚ AD na návrh Nominačně sportovní komise k datu, 

který bude stanoven  Českým olympijským výborem (ČOV).  

Návrh nominace včetně náhradníků je plně v kompetenci NoSK, která jako podklad pro nominaci a 

nominační pořadí využije body 1-3 těchto kritérií. Je plně v kompetenci NSK v důvodných případech 

rozhodnout mimo výše popsaná kritéria a také využít názoru šéftrenéra RDJ. Především v případech, 

kdy uvažovaný závodník pro nominaci neprokázal výkonnost v aktuálně probíhající sezoně nebo je v 

aktuální sezoně v závodech pravidelně porážen závodníkem, který je v nominačním pořadí až za ním. 

Nominace členů doprovodného týmu  
Vedoucím výpravy bude nominován šéftrenér RDJ. Další 3  místa budou obsazena vhodnými 

kandidáty, které vybere koordinátor RDJ společně s šéftrenérem RD s přihlédnutím k osobnímu 

zajištění nejlepších nominovaných závodníků a celého týmu. Nominaci trenérského týmu předkládá 

NoSK Radě OSÚ AD SLČR společně s konečnou nominací závodníků v termínu stanoveném ČOV.  

Platnost: pro EYOF 2023.  

  

  

Schváleno Radou dne  13.10.2022 

Doplněno Radou dne 22.11.2022 


