
Kritéria vyjádření 

Nominační kritéria pro zařazení přecházejícího ročníku z kategorie staršího žactva do RDJ a SCM. 

Hodnotí se na základě kritérií, jejichž váha, význam a důležitost je určena v tomto pořadí: 

1/ Výsledky na významných mezinárodních závodech FIS CHI, kterými jsou Alpe Cimbra (Folgaria), 

Abetone, Val d´Isere. Mezi tyto závody FIS CHI řadíme také OPA CUP určený pouze pro kategorii U 16. 

Umístění do 3. místa na těchto závodech v aktuální sezóně opravňuje závodníka k zařazení do RDJ.  

Poznámka 1: V sezóně 2022 se bere umístění do 3. místa ze závodů Alpe Cimbra (Folgaria), Val 

d´Isere, OPA CUP.  

Poznámka 2: Do RDJ je zařazen pouze výjimečný závodník (závodnice), který se umístil do 3. místa na 

výše vyjmenovaných závodech a je ve všech aspektech ovlivňujících výkon závodníka  - technika, 

kondice, mentální vyzrálost, osobnostní projev výrazně před svými vrstevníky. 

 2/ Výsledky v Českém poháru. Český pohár je dlouhodobá soutěž probíhající v průběhu celé sezóny 

a zahrnující všechny závody. Umístění v Českém poháru vylučuje (minimalizuje) možnost náhodných 

výsledků, které by ovlivnily nominaci do SCM. 

3/ Body za sportovní výkon.  

Jmenovitou nominaci na doporučení TRŽ, KM a Trenérské rady juniorů schvaluje Rada OSÚ AD 

SLČR. Zařazení závodníků do RDJ na návrh Trenérské rady juniorů schvaluje Rada OSÚ AD SLČR. 

Níže přikládám text aktuálních kritérií TRŽ a TRJ pro zařazování do juniorského reprezentačního 

družstva ČR v AD a SCM na sezónu 2022 – 2023, které se vzájemně nerozporují, ale umožňují více 

výkladů.  

Nominace do RDJ a SCM na sezónu 2022 – 2023 (TRŽ, RVŽ) 

Nominace do RDJ a SCM na sezónu 2022 - 2023 Nominace do RDJ a SCM se týká přecházejícího 

ročníku z kategorie žactva – ročník 2006. Nominování budou minimálně 3 chlapci a 3 dívky, 2 nejlepší 

v pořadí ČP + nejlepší v součtu bodů disciplin GS,SL,SG. V případě splnění tohoto kritéria jedním 

závodníkem se pokračuje jako u mladších ročníků. V odůvodněných případech (umístění do 6. místa 

na významných mezinárodních závodech – viz kritérium č. 1) může být nominace rozšířena. Pro tuto 

nominaci platí kritéria č. 1, č. 2, č. 3 a č. 5. Jmenovitou nominaci na doporučení TRŽ, KM a Trenérské 

rady juniorů schvaluje Rada OSÚ AD SLČR. Zařazení závodníků do RDJ na návrh Trenérské rady juniorů 

schvaluje Rada OSÚ AD SLČR.  

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR per rollam dne 21.12.2021 

Pravidla řazení do RDJ a rozdělení družstva dle plnění kritérií (TRJ, RDJ) 

Na základě návrhu Komise mládeže budou v souladu s Kritérii RVž do RDJ zařazeni 0-2 přecházející 

žáci a žákyně. Pravidla řazení do RDJ a rozdělení družstva dle plnění kritérií RDJ-A: závodníci plnící 

některé z kritérií 1, 2 nebo 3 do maximálního počtu 4 juniorek a 4 juniorů, nadto bude do RDJ-A 

zařazen maximálně jeden přecházející žák a žákyně, kteří se na velkých mezinárodních závodech (Alpe 

Cimbra, Val d’Isere, OPA Cup) umístili v aktuální sezoně do 3. místa. 



ZÁVÉR 

Pro sezónu 2022 – 2023 doporučuji zachovat váhu, význam a důležitost kritérií, tak jak je uvedeno 

výše a kritéria RDJ pro jednoznačný výklad upřednostnit před kritérii RVŽ. 

Při sestavování kritérií pro sezónu 2022 – 2023 doporučuji provázat významově a textově kritéria TRŽ 

a TRJ, tak aby byla jednotná a neumožnila více výkladů. Dále u bodů za sportovní výkon zvážit součet 

bodů v disciplínách GS a lepší z disciplín SL a SG a nikoliv součet bodů disciplín GS, SL, SG. Dále přesně 

definovat zahraniční  závody ze kterých se bere výsledek. Dále při sestavování termínové listiny RKZ 

zohlednit termíny definovaných zahraničních závodů. 

Zpracoval Jiří Matějů, 8.2.2022  

 


