
Svaz lyžařů ČR, Cukrovarnická 483/42, 162 00 Praha 6, telefon +420 220 980 618, email ski@czech-ski.com, www.czech-ski.com  

,   

Kritéria pro zařazování do reprezentačních družstev České republiky 

v alpských disciplínách žen a mužů  

  

Reprezentační družstva RD-A,B,C České republiky v alpských disciplínách se sestavují ze závodníků s 

přiděleným FIS kódem po splnění níže uvedených kritérií a podle dále uvedené posloupnosti. 

Zařazování je prováděno každoročně bezprostředně po vydání Provizorní Base List a platí do konce 

závodního období, tj. do 30. 4.  

Do reprezentačního družstva A nebo B České republiky v alpských disciplínách je zařazen závodník, 

který:   

1. V aktuální sezóně se na Zimních olympijských hrách nebo Mistrovství světa umístil do 15. místa ve 

slalomu (SL), obřím slalomu (GS), super – G (SG), sjezdu (DH), paralelním slalomu (PAR) nebo do 

6.místa v alpské kombinaci (AC) a zároveň získal body do WCSL.   

2. V aktuální sezóně získal body za umístění v pořadí závodníků podle celkového počtu získaných bodů 

ve World Cup Start List po ukončení finále Světového poháru. Body, které závodník získal za umístění 

na 21. - 30. místě v AC se pro nominaci v tomto bodě neuvažují.   

3. V aktuální sezoně získal body za umístění v pořadí závodníků podle celkového počtu získaných bodů 

v konečném hodnocení Evropského poháru, přičemž musí splnit podmínku dvakrát získat body 

umístěním do 30. místa nebo jednou do 15. místa ve slalomu, obřím slalomu, super-G, sjezdu; v 

alpské kombinaci jednou do 10. místa nebo dvakrát do 15. místa.   

4. V aktuální sezóně se na Mistrovství světa juniorů umístil do 6. místa v absolutní kategorii ve slalomu, 

obřím slalomu, super-G, sjezdu nebo do 3. místa v alpské kombinaci.  

5. V aktuální sezóně se v žebříčku provizorní listiny bodů FIS – BASE LIST vydané v dubnu umístil v 

jednotlivých disciplínách do nominačních limitů absolutního pořadí uvedených v tabulce.  Pro určení 

pořadí budou závodníkovi započteny všechny výsledky dosažené do 30.dubna aktuální sezóny. 

Pokud některé z těchto výsledků nebudou zahrnuty do listiny bodů FIS – BASE LIST, budou do pořadí 

této listiny dopočítány. 

Pořadí se stanoví:   

5. 1. podle nejlepšího umístění v absolutním pořadí do 100. místa v jedné disciplíně.   
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5. 2. podle součtu pořadí nejlepších dvou disciplín při umístění v obou disciplínách do limitu tabulky.  

5.3. podle nejlepšího umístění v absolutním pořadí nad 100. místo v jedné disciplíně.   

  SL  GS  SG  DH  AC  

muži  220  240  200  180  120  

ženy  180  200  140  120  100  

  

 

6. V aktuální sezóně se na Mistrovství světa juniorů umístil do 10. místa v absolutní kategorii ve 

slalomu, obřím slalomu, super G, sjezdu nebo do 6. místa v alpské kombinaci.   

Maximální počet členů RD-A je 6 žen a 6 mužů. Další závodníci, kteří plní kritéria dle bodů 1 až 6, budou 

zařazeni do RD-B.  

Reprezentační družstvo RD-C: Rada OSU AD může jmenovat družstvo RD-C a na základě odůvodněných 

návrhů NoSK do něj nominovat závodníky, kteří se podle kritérií nedostali do jiných reprezentačních 

družstev OSÚ AD.  

Status zraněného: závodníkovi, který nemohl pro zranění v aktuální sezóně závodit, se pro nominaci 

uvažují všechny body v SP a EP, které získal v chráněném období. Chráněným obdobím je pro tento 

účel považováno období přesně 1 roku před dnem zranění. Pořadí závodníka v nominaci se určí podle 

takto započtených bodů dle kritérií popsaných výše. U ostatních závodníků, kteří splňují podmínky FIS 

pro Injury status, se bude NoSK jejich případem zabývat individuálně a navrhne Radě OSÚ AD způsob 

jejich zařazení a financování pro následující sezonu. 

Nominačně sportovní komise (NoSK) navrhuje jmenovitou nominaci RD-A,B,C, a v odůvodněných 

případech může rozhodnout mimo stanovená kritéria.   

Jmenovitou nominaci RD-A,B,C navrhuje NoSK, schvaluje Rada OSÚ AD SLČR a předkládá ji ke schválení 

VV SLČR.   

 Platnost a změny kritérií: Platnost neurčitá. Změny musí být schváleny Radou OSÚ AD do 15.10.  

příslušného roku.   

 

 

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 13.10.2022 


