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NOMINAČNÍ KRITÉRIA NA MEZINÁRODNÍ ZÁVODY FIS CHILDREN 2023 
 

Nominace na mezinárodní závody FIS CHI je v kompetenci trenérské rady žáků.  

Pořadí se stanoví na základě disciplín, které se na příslušném závodě jedou.   

Nominace na mezinárodní závody je primárně postavená na aktuální výkonnosti. Je nutné zohlednit, 

že v případě Říček a Folgarie je předem odjetý pouze jeden RKZ .  

 

Základní kvóta (A družstvo) U14 2 chlapci, 2 dívky 

    U16 3 chlapci, 3 dívky 

 

 

Nominace na FIS CHI Říčky             

Nominace a rozdělení do družstev je v kompetenci trenérské rady žáků za použití kritérií: 

● členové RVŽ pro sezónu 2022/2023 

● výsledky z RKZ 1 

● v případě potřeby je možné zohlednit i další závody odjeté před Skiinterkritériem 

 

Nominační kvóta na Skiinterkritérium je dvojnásobná. Česko budou reprezentovat družstva A a B 

(celkem může startovat 20 závodníků, U14 4 chlapci a 4 dívky, U16 6 chlapců a 6 dívek). O možném 

navýšení počtu českých závodníků rozhodne pořadatel v závislosti na celkovém počtu přihlášených 

závodníků. 

 

Nominace na FIS CHI Folgaria (ITA) 

Z důvodu termínové kolize se ZODM, kdy není možná účast na obou akcích, jsou nominační kritéria 

na FIS CHI Folgaria 2023 upravena takto. 

 

Nominace je v kompetenci trenérské rady žáků za použití kritérií: 

● členové RVŽ pro sezónu 2022/2023 

(Pořadí se určí dle součtu bodů z disciplín SL+GS ze závodů kategorie A v předchozí 

sezóně. Pro body za disciplínu se použije výhodnější varianta z možností průměr ze 

dvou výsledků, nebo jeden výsledek + jednoduchá přirážka.)  

● do širší nominace budou zařazení další dva nejlepší závodníci v každé kategorii 

mladšího žactva (Pořadí se určí dle součtu bodů z disciplín SL+GS ze závodů kategorie 

A v předchozí sezóně. Pro body za disciplínu se použije výhodnější varianta z 

možností průměr ze dvou výsledků, nebo jeden výsledek + jednoduchá přirážka.)  

● zohlednění nadprůměrných výsledků ze závodů ÚKZ v sezóně 2022/2023  

 

Časový rámec nominace: 

do 15. 10.  stanovení širší nominace pro potřeby zjištění předběžného zájmu/nezájmu 
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do 31. 10.  oslovení zákonných zástupců ohledně priority závodníka  

 

22. 12.  návrh nominace se zohledněním aktuálních výsledků (může tak být 

nominován i závodník nefigurující v širší nominaci) 

a zároveň oslovení zákonných zástupců pro potvrzení účasti/neúčasti 

s termínem pro odpověď do 29.12. 

30. 12.  konečná nominace 

 

Jmenovitý seznam širší nominace obsahuje dokument NOMINAČNÍ KRITÉRIA PRO ZÁVOD FIS 

CHILDREN FOLGARIA 2023. 

 

Nominace na FIS CHI Abetone (ITA), Val d´Isere (FRA) 

Nominace probíhá na základě součtu bodů ze dvou příslušných disciplín daného závodu. 

Z následujících možností se pro stanovení bodů za disciplínu použije pro závodníka nejvýhodnější 

varianta:  

1. průměr dvou výsledků ze závodů kategorie A v aktuální sezóně  

2. jeden výsledek ze závodů kategorie A v aktuální sezóně povýšený o jednoduchou přirážku  

3. v případě neuskutečnění minimálně dvou závodů kategorie A v dané disciplíně se použije 

průměr dvou nejlepších výsledků z aktuální sezony nebo jeden výsledek povýšený o dvojitou 

přirážku, bez ohledu na kategorii závodu.  

Trenérská rada žáků může v odůvodněných případech nominovat závodníka i mimo výše uvedená 

kritéria. 

 

Úhrada nákladů      

Úhrada nákladů družstva A (ubytování a skipasy) pořadatelem závodu nebo OSÚ AD SLČR. 

Úhrada nákladů družstva B, C je na rozhodnutí trenérské rady žactva v návaznosti na rozpočet RVŽ. 

 

Nominace na ostatní mezinárodní závody FIS CHI 

Ostatní mezinárodní závody FIS CHI jsou otevřené všem zájemcům. Přihlášku je nutné poslat na 

sekretariát OSÚ AD SLČR s dostatečným časovým předstihem. Datum uzávěrky přihlášek na konkrétní 

závod lze zjistit tamtéž.    

Pokud bude přihlášených víc zájemců, než umožňuje kvóta, je nominace v kompetenci trenérské rady 

žáků a to na základě výše uvedených nominačních kritérií.  

Tyto závody nejsou organizačně zajišťovány ani finančně podporovány ÚAD SLČR. 

 

Omezení počtu závodů na FIS CHI 

Počet účastí na závodech FIS CHI v zahraničí v kategorii žactva je pro závodníky CZE: 
U16 starší žactvo roč. nar. 2007, 2008 max. 3 závody 
U14 mladší žactvo roč. nar. 2009, 2010 max. 2 závody (SŘ 5.2.1) 

Za závod ve smyslu tohoto pravidla je považována jedna účast mezinárodní akci (tzn. SL a GS ve 

Folgarii se počítá jako jeden zahraniční závod).  
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Započítávají se všechny mezinárodní závody FIS CHI kromě FIS CHI Říčky.  

 

Podmínkou pro účast závodníků na zahraničních závodech je členství v SLČR, zaplacené body pro 

aktuální sezónu a odpovídající pojištění léčebných výloh pro závody v zahraničí. U trenérů resp. 

vedoucích je požadováno členství v SLČR. 

 

Zpracovala TRŽ, 13.10.2022 

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 22.11.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


