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Nominační kritéria do republikového výběru žactva na sezónu 2019/20 

(RVž pro sezónu 2020/21) a do RDJ a SCM 

 

Do republikového výběru žactva (RVŽ) jsou zařazováni nejlepší závodníci a nejlepší zá-

vodnice na základě níže uvedených kritérií, která se týkají ročníků: 2005, 2006 a 2007. Dopo-

ručený počet členů RVŽ je 24 dětí.  

Návrh nominace do RVž předkládá Trenérská rada žactva (dále jen „TRž“) na základě 

níže uvedených kritérií Komisi mládeže (dále jen „KM“). TRž může v odůvodněných případech 

rozhodnout mimo stanovená kritéria. Jmenovitou nominaci schvaluje na doporučení TRž a KM 

Rada OSÚ AD SLČR.  

 

Kritéria do RVž: 

1. Umístění 1. - 3. místo na významných FIS CHI mezinárodních závodech v individuálních zá-

vodech GS, SL nebo SG - Škofja Loka, Folgaria, Abetone nebo Val d'Isere. 

 

2. Český pohár (zahrnuje i RKZ Skill test, který je dvoudenní a je hodnocen dvojnásobným 

počtem bodů, tzn. 1.místo = 200 b. do ČP): První dva závodníci v každém ročníku z každého 

pohlaví jsou nominováni do RVž (celkem maximálně 12 míst).  Pokud závodník plní zároveň 

kritérium č. 1., nepokračuje se ve výběru dalšího nejbližšího závodníka, který neplní krité-

rium č. 1. 

 

3. Nejlepší závodník v každém ročníku a pohlaví v součtu bodů (průměr ze dvou nejlepších 

výsledků aktuální sezony závodů kategorie A nebo 1 nejlepší výsledek ze závodu kategorie 

A povýšený o dvojitou přirážku) vždy v součtu obří slalom a lepší disciplína. Pokud závodník 

plnící toto kritérium už zároveň splnil kritérium č. 1, nebo kritérium č. 2, pokračuje se k 

dalšímu závodníkovi v pořadí dle tohoto kritéria, až se dojde k prvnímu nejlepšímu závod-

níkovi v daném ročníku, který neplní kritérium č. 1., nebo kritérium č. 2. 

 

4. O případném doplnění nominace do počtu 24 může rozhodnout TRž na základě rozšíření 

kritéria č. 2 o další v pořadí. Nominace podle tohoto bodu nemusí být rovnoměrně rozlo-

žena mezi všechny ročníky a pohlaví. 

 

5. Test pohybových a kondičních schopností – závodníci nominovaní dle výše uvedených kri-

térií se musí zúčastnit testu pohybových a kondičních schopností v řádném nebo oprav-

ném termínu (v období duben/květen 2020) a splnit limity pro minimální výkonnost člena 

RVž pro daný ročník a pohlaví. Pokud tento limit nesplní, musí absolvovat celý test v pod-

zimním termínu (září-říjen) znovu a tyto limity splnit. Při opětovném nesplnění minimál-

ních limitů bude závodník z RVž vyřazen (bez náhrady). 
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Nominace RDJ a SCM  

  

Nominace do RDJ a SCM se týká přecházejícího ročník z kategorie žactva – ročník 2004. 

Nominování budou minimálně 2 chlapci a 2 dívky, kteří budou zároveň členy RDJ 

a SCM. V odůvodněných případech (umístění do 6. místa na významných mezinárodních závo-

dech – viz kritérium č. 1) může být nominace rozšířena až na 4 chlapce a až na 4 dívky, přičemž 

tito donominovaní závodníci nemusí být souběžně členy RDJ-C i SCM. 

Pro tuto nominaci platí kritéria č. 1, č. 2, č. 3 a č. 5. 

Jmenovitou nominaci na doporučení TRž, KM a Trenérské rady juniorů schvaluje Rada 

OSÚ AD SLČR. Zařazení závodníků do RDJ-A nebo RDJ-C na návrh Trenérské rady juniorů schva-

luje Rada OSÚ AD SLČR. 

 

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 16. října 2019 

 


