
Nominační kritéria OH Soči 2014 AD SLČR  
 

Kritéria „QUALIFICATION SYSTEMS FOR XXII OLYMPIC WINTER GAMES, SOCHI 2014“ jsou nadřazena 

těmto kritériím. Nadřazena budou také kritéria ČOV.  

Tato kritéria mají za úkol určit absolutní pořadí všech závodníků. Nominace bude probíhat na základě 

tohoto pořadí, podle toho kolik nám FIS, respektive ČOV přidělí účastnických míst.  

Následující kritéria vycházejí z nominačních kritérií do RDA a z kritérií „QUALIFICATION SYSTEMS FOR 

XXII OLYMPIC WINTER GAMES, SOCHI 2014“. 

Kritéria se plní v průběhu kvalifikační periody podle „QUALIFICATION SYSTEMS FOR XXII OLYMPIC 

WINTER GAMES, SOCHI 2014“, která platí od července 2012 do data konečné nominace. 

Kritéria byla upravena z původní verze na základě výhrad ČOV, tak abychom měli šanci na větší počet 

účastnických míst na ZOH Soči 2014. 

1. Medaile na MS Schladming. Pořadí se určí podle hodnoty, zlato, stříbro, bronz, nebo počet medailí, 

nebo WCSL celkově. 

2. Počet bodů WCSL celkově. V tomto bodu se nepočítá s body v SC, které byly získány za umístění 

21.-30.  

3. MS  Schladming do 16. místa. Pořadí se určí podle absolutního pořadí, dále počet splněných  

umístění případně WCSL celkově  

4. Ve světovém poháru postoupil do druhého kola ve slalomu, nebo obřím slalomu. Pořadí se určí 

podle absolutního nejlepšího umístění v prvním kole.  

5. Získal body za umístění v pořadí závodníků podle celkového počtu získaných bodů v hodnocení 

Evropského poháru, přičemž musí splnit podmínku jedenkrát do 10. místa, dvakrát  do 20. místa, 

nebo v superkombinaci  dvakrát do 15. místa. Závodnice, která bude 30. 1. 2014 mladší než 24 let, 

nebo závodník, který bude 30. 1. 2014 mladší než 26 let se třikrát umístí do 30. místa ve slalomu, 

obřím slalomu, super-G, sjezdu, nebo v superkombinaci.  Pořadí se určí podle celkového počtu 

bodů EP.  

6. Na Mistrovství světa juniorů se umístil do 3. místa. Pořadí se určí podle hodnoty, zlato, stříbro, 

bronz, nebo počet medailí. 

7. Získal 2x body WCSL v SC (21. - 30. místo). Pořadí podle počtu bodů WCSL. 

8. Závodnice, která bude 30. 1. 2014 mladší než 24 let a závodník, který bude 30. 1. 2014 mladší než 

26 let, je členem RDA, RDV, RDJ, nebo v průběhu sezóny 2013/2014 splní kritéria do RDA, RDV, 

nebo RDJ (pouze junioři). Pořadí se určí podle součtu dvou nejlepších umístění v platné FIS 

listině. 

 

      Závodník, který se podle předchozích bodů vejde do kvóty na OH, ale nebude v disciplíně, ve které se 

kvalifikoval v prvních čtyřech, bude automaticky přesunut na pozici náhradníka. Pořadí náhradníků se 

určí podle bodů 1-10. Pořadí nominovaných závodníků v jednotlivých závodech se určí podle počtu bodů 

ve WCSL v dané disciplíně platné v den nominace. Zbývající místa se doplní podle platné listiny FIS v den 

nominace, doplněné o aktuální výsledky, které v aktuální listině ještě nejsou. Vypočítání pozice se dělá 

podle pravidel „RULES FOR FIS ALPINE POINTS 2013/2014“. Konečnou nominaci na jednotlivé závody 

udělá šéftrenér 24 hodin před startem podle zásad uvedených výše.  

 

Návrh expertní komice OSÚ AD SLČR dne 29. 4. 2013 



 

 


