Kritéria pro nominaci na Mistrovství světa dospělých v alpských
disciplínách – Are 2019
Těmto kritériím jsou nadřazena pravidla „RULES FOR ALPINE SKI WORLD
CHAMPIONSHIPS“
I. Nominace jednotlivců
Do příslušné disciplíny budou v příslušném termínu nominováni závodníci postupně
takto :
1) podle pořadí v aktuální World Cup Start List (WCSL)
2) pokud ve Světovém poháru 2018/2019 postoupí ve SL nebo GS do druhého kola
3) pokud se ve Světovém poháru 2018/2019 umístí v příslušné disciplíně v odstupu
maximálně 0,5 s. za 30. místem
4) podle pořadí v Evropském poháru 2018/2019
5) podle pořadí ve světovém žebříčku jednotlivých disciplín pokud plní kritéria pro
zařazení do RDA s odstupem +25% (viz tabulka)
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6) na základě návrhu Nominační komise mohou být v jednotlivých disciplínách
doplněni závodníci do maximálního počtu 4 podle aktuální listiny FIS bodů s tím, že FIS body
vyjeté dříve než v sezóně 2018/2019 budou zatíženy přirážkou 20%.
Závodníkovi bude uznán doložený výsledek – bodová hodnota, získaný do termínu
konečné nominace před vydáním další listiny bodů FIS.
II. Nominace na soutěž týmů (Team Event)
Tým bude sestaven ze závodníků, kteří se nominovali na MS. Nominaci provede
Nominační komise v průběhu MS. Nasazení do jednotlivých jízd určuje šéftrenér, respektive
kapitán týmu.
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III. Úhrada pobytových nákladů závodníků a doprovodu
Návrh na úhradu připraví Nominační komise a schvaluje Rada OSÚ AD.
IV. Termín nominace
Nominace bude provedena nejpozději jeden den před oficiálním termínem podání
finální přihlášky.
V. Další podmínky
Podmínkou nominace závodníka je uzavření reprezentační smlouvy platné nejméně po
dobu konání Mistrovství světa.
Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 12. září 2018
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