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Pravidla pro obsazování žákovských zahraničních závodů FIS – 

CHILDREN v sezóně 2019/2020 

Kvóta:  
Základní kvóta U14: 2 chlapci + 2 dívky.  

Základní kvóta U16: 3 chlapci + 3 dívky.  

  

Trenérská rada žáků nominuje na následující mezinárodní závody FIS CHI:  
  

Nominace Vrátná (SVK), Říčky (CZE)  
- Vrátná: 

termínově koliduje se ZODM, tudíž se všichni zájemci účastní na vlastní náklady. Pouze při převisu 

přihlášek nad počtem startovacích míst rozhodne o nominaci TRž. 

- Říčky: 

1. Nominováni budou členové RVž: U14M = 2, U14L = 5, U16M = 9; U16L = 10; celkem 26 dětí; 

2. Rozdělení do družstev A, B, C bude v kompetenci TRž, v U16L je převis o jedno místo, tzn. poslední 

bude v družstvu D. 

3.na volná místa v družstvech B a C (U14M 4; U14L 1) a do případného družstva D (zatím uvažujeme 

U16M 2 + U16L 2) nominuje TRž z ostatních závodníků na základě výsledků na závodech RKZ 

(Klínovec) a pouze v případě mimořádných výkonů také z UKZ SL+OS. 

 

Folgaria (ITA), Stari Vrh (SLO), 

- nominace podle RKZ Klínovec + FIS CHI Říčky: 

1. Nejlepší z českých závodníků v každém závodě ve své kategorii (do naplnění kvóty). 

2. Nejlepší součet umístění (1xSL + 1xOS) v redukovaném pořadí (pouze čeští závodníci) ze závodů 

RKZ Klínovec a FIS CHI Říčky. V případě rovnosti součtu umístění, rozhoduje menší součet časových 

ztrát na nejlepšího českého závodníka v započtených závodech. 

3. V případě rušení závodů a dalších nepopsaných situacích rozhoduje o nominaci TRž. 

 

Val d‘Isere (FRA), Abetone (ITA)  
Nominováno bude na základě následujících kritérií:  

Z následujících možností se použije pro závodníka nejvýhodnější varianta, nominuje se podle součtu 

bodů z disciplín, které se jedou na dotyčném mezinárodním závodě.  
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1. Průměr ze dvou závodů kategorie A.  

2. Jeden výsledek ze závodů kategorie A 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.  

TRž může v odůvodněných případech nominaci upravit a nominovat i mimo výše stanovená kritéria.  

Nominace na závody mimo kalendář FIS: 
 

Kitzbühel Junior Race 22.1.2020 – Team race 

- nominace plně v kompetenci TRž, kvóta jen pro U16 3+3 

OPA CUP 9.-12.2.2020 – Španělsko, OS, SG, Team race 

- kvóta jen pro U16 6 celkem (3+3 nebo 4+2) 

- stejná kritéria jako pro Folgaria, TRž může nominaci pozměnit z důvodu jiného složení disciplín. 

 

Úhrada nákladů  

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

Úhrada nákladů družstva B, C (ubytování a skipasy) je na rozhodnutí TRž dle možnosti rozpočtu RVž.  

  

Další mezinárodní závody FIS CHI  
Další závody FIS CHI uvedené v mezinárodním kalendáři FIS jsou otevřené dalším zájemcům. Případní 

zájemci o účast na příslušném závodě zašlou s dostatečným časovým předstihem (zvláště s ohledem 

na složitější transport na některé závody) svou přihlášku na sekretariát OSÚ AD SLČR, který garantuje 

přihlášení závodníků a kde se také dozví datum uzávěrky přihlášek na konkrétní závod. Pokud bude o 

účast na daném závodě větší zájem závodníků, než umožňuje kvóta (jednoduchá kvóta = mladší 

žactvo: 2+2; starší žactvo: 3+3) nebo pozvánka pořadatele (např. dvojitá kvóta), rozhoduje o účasti 

závodníků TRž na základě výše uvedených nominačních kritérií. Organizačně si výjezd zajistí sami 

účastníci.  
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Omezení počtu startů na FIS CHI:  
Pro účast na mezinárodních závodech uplatňuje ÚAD SLČR omezení počtu startů:  

Závodníci kategorie U14 (mladší žactvo, roč. 2007, 2006) se mohou zúčastnit maximálně dvou 

zahraničních závodů.  

Závodníci kategorie U16 (starší žactvo, roč. 2005) prvním rokem se mohou zúčastnit maximálně tří 

zahraničních závodů.  

Závodníci kategorie U16 (starší žactvo, roč. 2004) druhým rokem se mohou zúčastnit maximálně čtyř 

zahraničních závodů.  

Za závod je ve smyslu tohoto pravidla považována jedna mezinárodní akce, tzn. např. start v SL a OS 

na závodech ve Folgarii se počítá jako jeden start na zahraničním závodě.  

Do těchto počtů se započítávají všechny mezinárodní závody FIS CHI uvedené v kalendáři FIS, kromě:  

FIS CHI Vrátná, FIS CHI Říčky a dále se nezapočítají závody pro kategorii U16 Kitzbühel a OPAcup.  

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

sezonu 2019/2020 a odpovídající úrazové pojištění pro závody v zahraničí. U trenérů, případně 

vedoucích, je požadováno členství v SLČR.  

 

 

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 18.9.2019 

 


