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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.  

V dané disciplíně mohou startovat maximálně 4 juniorky a 4 junioři, plus závodníci ze ZK kvóty: (závodník 

musí být v listině bodů FIS platné v době termínu konání MSJ umístěn ve 2 z těchto 3 disciplín DH, SL, OS – do 

400. místa v kategorii žen a do 500. místa v kategorii mužů).  

  

1. Nominováni budou závodníci (max. 2 junioři a 2 juniorky), kteří splňují podmínky ZK kvóty. 

  

2.  Nominováni budou také závodníci, kteří v aktuální sezóně získali body ve Světovém nebo 

Evropském poháru v disciplíně, která je součástí programu MSJ. O nominačním pořadí v tomto bodě 

rozhoduje počet získaných bodů ve Světovém poháru a následně Evropském poháru.  

  

3. Nominováni mohou být závodníci plnící bodové hodnoty z níže uvedené tabulky v jednotlivých 

disciplínách do stanoveného počtu (maximálně 4 juniorky a 4 junioři na disciplínu, kromě závodníků ze ZK 

kvóty). Pořadí závodníků se sestaví podle jejich FIS bodů v dané disciplíně, vychází se z průměru dvou 

nejlepších výsledků, které závodník získal v závodech v sezonách 2021/2022 a 2022/2023. Výsledky sezony 

2021/2022 budou pro výpočet průměru zatíženy přirážkou 20 %. 

 

Hodnoty FIS bodů pro účast na MSJ 

 DH SL OS SG AC 

Juniorky 65 46 46 60 69 

Junioři 67 49 49 65 67 

 

4. Úhrada pobytových nákladů: nárok na úhradu pobytových nákladů budou mít závodníci 

nominovaní na základě bodu 1 a 2 těchto kritérií. Mladší junior, který splní hodnoty FIS bodů pro účast (viz. 

bod 3), má automaticky nárok na úhradu pobytových nákladů. 

Konečný způsob úhrady a její výši pro jednotlivé závodníky a realizační týmy navrhuje Nominačně sportovní 

komise (NoSK) a schvaluje Rada OSÚ AD SLČR podle aktuálního rozpočtu.   

  

5. 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 NoSK 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. 
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6. Konečnou nominaci závodníků včetně náhradníků, realizačních týmů a vedoucího výpravy na návrh 

NoSK schvaluje Rada OSÚ AD a předkládá ji ke schválení VV SLČR. Podmínkou nominace závodníka je uzavření 

reprezentační smlouvy platné nejméně po dobu konání akce.  

Rada OSÚ AD SLČR stanovuje termíny širší nominace cca 1 měsíc před zahájením akce. Konečnou nominaci 

stanoví Rada OSÚ AD SLČR dle termínu pro zaslání konečné nominace pořadateli, což bývá zpravidla cca 10 

dní před zahájením akce.  

  

7. Nominace na jednotlivé závody se řídí stejnými kritérii jako nominace na celé MSJ. Vedoucí 

výpravy má právo v případě zranění nebo ve výjimečných situacích upravit nominaci na jednotlivé závody ze 

závodníků přítomných na MSJ.   

  

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

  

 

Platnost a změny kritérií: Kritéria platí na sezónu 2022/23 a musí být schválena Radou OSÚ AD do 

15.10.2022. 

  

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 22.9.2022 


