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Kritéria pro účast na YOG 2020 

 
Nominace závodníků na Světovou zimní olympiádu mládeže (YOG) v alpských disciplínách (SL, GS, 

SG, AC) se provádí podle níže uvedených kritérií a při respektování reglementu FIS a MOV pro účast 

na této akci. 

Podmínky účasti: 

Budou nominováni 1 dívka a 1 chlapec v kategorii mladší junioři (roč. 2002 a 2003) a 2 trenéři.  

V případě zvýšení kvóty pro účast k datu 13.12. 2019 se bude v nominaci dalších závodníků 

postupovat dle níže popsaných pravidel. 

 

Předběžná nominace pro akreditaci závodníků a trenérů 

Nominováno bude 5 dívek a 5 chlapců a 6 trenérů. 

Nominace bude sestavena k  15.10. 2019 na základě součtu bodů FIS v SL, GS, SG platných v době 

nominace. Takto budou nominováni 3 nejlepší závodníci ročníku 2002.  

Dále budou nominování 2 nejlepší závodníci ročníku 2003 dle žákovského nominačního žebříčku z 

dubna 2019 (součet bodů v SL, GS, SG ze závodů kategorie A).  

Na základě této nominace bude provedena akreditace závodníků a trenérů u ČOV. 

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

místo v nominaci konečné. 

 

Konečná nominace závodníků a trenérů 

Konečnou nominaci závodníků a trenérů provede k  14.12. 2019 Rada OSÚ AD na návrh Nominační 

komise ve spolupráci s TRJ. 

Kritéria výběru nejlepších závodníků: 

1. FIS-body  

      Pořadí závodníků se určí součtem FIS bodů (SL,GS,SG) platných v době nominace. Výsledek    

      sjetý od uzávěrky platné FIS-list a termínem konečné nominace bude dopočítán.      

 

2. Nejlepší výsledky probíhající sezony 

V nominaci se zohlední nejlepší sjeté výsledky sezony, které prokazují aktuální výkonnost. 

  

3. Celkový obraz sportovce 

             Výkony podávané na reprezentačních soustředěních nebo společných trénincích, závodní  

             výkony podávané v probíhající sezoně a další pomocné faktory. 

 

Nominační komise na návrh TRJ dle výše popsaných kritérií vybere nejlepší mladší juniorku a juniora 

a také trenéry, kdy případné hlasování provede většinovým systémem. Kritéria 1. a 2. jsou podkladem 

pro konečnou nominaci. Je plně v kompetenci Nominační komise, že kritérium 3. může v určitých 

případech převážit první dvě kritéria. 

 

Platnost: pro YOG 2020. 

 

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 18.9.2019 
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