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Kritéria pro účast na EYOF 2022 Finsko 
 

Nominace závodníků na Evropskou zimní olympiádu mládeže (EYOF) v alpských 

disciplínách (SL, paralelní slalom a paralelní slalom družstev) se provádí podle níže uve-

dených kritérií a při respektování reglementu FIS a MOV pro účast na této akci. 

 

Podmínky účasti: budou nominováni 4 dívky a 4 chlapci v kategorii mladší junioři 

(roč. 2003, 2004) a 4 trenéři (2 za chlapce a 2 za dívky).  

 

1) Předběžná nominace pro akreditaci závodníků a trenérů 

 

Do předběžné nominace bude nominováno 10 dívek a 10 chlapců a 6 trenérů. 

Předběžná nominace bude sestavena k datu předběžných nominací, které bude sta-

noveno ČOV, a to na základě součtu bodů FIS v SL a GS (procentuální váha 80 %SL + 20% 

GS) platných k termínu předběžné nominace. Takto bude nominováno 9 nejlepších závod-

níků ročníků 2003 a 2004 (9 chlapců a 9 dívek) 

Nominační komise může udělit po jedné divoké kartě mladší juniorce a mladšímu 

juniorovi. 

Na základě této předběžné nominace bude provedena akreditace závodníků a tre-

nérů u ČOV. 

Závodník, který nebude v předběžné nominaci, se už nemůže dle pravidla ČOV 

ucházet o místo v nominaci konečné. 

 

2) Konečná nominace závodníků a trenérů 

 

Konečnou nominaci závodníků a trenérů provede k datu konečných nominací, které 

bude stanoveno ČOV, na návrh Nominační komise Rada OSÚ AD.  

 

Kritéria pro konečnou nominaci: 

 

A. FIS body  

 

Nominace proběhne dle součtu bodových hodnot LB FIS v SL a GS platných v době 

nominace.  

Započítá se i výsledek sjetý do termínu nominace po uzávěrce poslední FIS listiny. 

Nominace proběhne dle slalomových bodů, ale v případě menšího rozdílu mezi zá-

vodníky než 5 bodů přihlédne TRJ i k bodům pro obří slalom. Toto pomocné kritérium 

může být použito pouze v případě, že rozdíl v obřákových bodech bude více než 15 bodů. 

Body ze sezóny 2020/21 budou zatíženy 15% přirážkou a body ze sezóny 2019/20 nebudou 

započítány vůbec. 
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B. Celkový obraz sportovce 

 

Výkony podávané na reprezentačních soustředěních nebo společných trénincích, zá-

vodní výkony podávané v probíhající sezoně a další pomocné faktory, které shrne a Nomi-

nační komisi předloží vedoucí trenér za každou kategorii (žen a mužů). 

 

C. Podmínkou konečné nominace závodníka jsou minimálně 2 starty v aktuální se-

zóně.  

 

D. Nominace trenérů 

 

Budou nominováni 2 vedoucí trenéři RDJ (žen a mužů). Další dva trenéři budou vy-

bráni Nominační komisí ze členů TRJ nebo osobních trenérů nominovaných závodníků. 

 

3) Proces schvalování 

 
Návrh předběžné i konečné nominace provádí Trenérská rada juniorů dle termínů 

stanovených ČOV. TRJ může v důvodných případech rozhodnout dle kritéria B. Tento ná-

vrh podstupuje Nominační komisi. Jmenovitou nominaci závodníků i členů doprovodu 

schvaluje Rada OSÚ AD SLČR. 

 

Platnost: pro EYOF 2022. 

 

Schváleno Radou dne 14.7.2021 
 

 


