Kriteria pro účast a střídání v závodech Světového poháru v alpských
disciplínách
Tato kriteria upravují pravidla pro závodníky, kteří jsou přihlašovány OSÚ AD SLČR na
závody Světového poháru.
(Neplatí pro závodníky, kteří pro ČR vyjeli národní kvótu. Tito závodníci mají nominaci
automaticky, po dobu platnosti jimi vyjeté kvóty.)
Pořadí závodníků, kteří nevyjeli národní kvótu, se určuje podle aktuální listiny FIS v dané
disciplíně platné v den losování daného závodu.
A
Platí pravidlo, že závodník, který se umístí v prvním kole do 30. místa (SL,GS), nebo jeho
odstup od postupu je do 0,5 s., postupuje do dalšího závodu SP.
V ostatních disciplínách (DH,SG,SC) platí, že závodník který se umístí do 30. místa, nebo je
do 0,5 s. za 30. místem postupuje do dalšího závodu. Pravidlo 30. místa + 0,5 s, smí závodník
použít 2x za sebou.
Jestliže závodník, který je podle kritérií č. 1., nesplní dvakrát za sebou výše
uvedené pravidlo nastupuje na další SP závodník č. 2 a to na jeden závod. Když závodník č. 2
splní pravidlo do 30. místa + 0,5 s., nastupuje na další 1 závod SP. V případě, že č. 2 nesplní
pravidlo, nastupuje na další dva SP závodník č. 1.
B
Závodníci, kteří mají v celkovém pořadí WC Start Liste více, jak 500 bodů se stávají
závodníkem č. 1 ve všech disciplínách. Pokud toto kritérium splní více závodníků, startuje
ten, který má více bodů WCSL. Při rovnosti bodů má přednostní právo závodník, který získal
500 bodů v pozdějších termínech (tj. mladší body).
C
V případě omluvy závodníka č. 1 ze závodu SP z jakéhokoliv důvodu, může startovat
závodník č. 2. V případě, že závodník č. 2 tuto možnost odmítne, může startovat závodník č.
3.
V případě, že tuto možnost nevyužijí, startuje v dalším závodě závodník č. 1. podle bodu A.
Při opakovaných omluvách závodníka č. 1 v počtu 2x a více) se ze závodníka č. 2 stává
závodník č. 1 do doby, než původní závodník č. 1 projeví zájem o start. Počet startů kdy
závodník č. 2., nesplnil pravidlo 0,5 s za 30. místem, jsou max. 2.

D
Závodník, který byl zraněn, v době zranění měl nominaci na příští závod SP a zraněním přišel
o post závodníka č. 1 nebo č. 2, má při návratu právo 1x nastoupit jako závodník č. 1 a to po
dohodě se závodníky, kteří mají podle bodu A, nominaci na příští závody. Tento start mu
musí být umožněn nejpozději ve 4. závodě od doby návratu po zranění. Pokud tento závodník
nebude alespoň do 0,5 za postupem do druhého kola, startuje v dalším závodě, buď závodník
č. 1, nebo závodník č. 2 podle těchto pravidel. Závodník může startovat i v později než ve 4.
závodě, a to v případě, že závodník číslo 1. postoupí do druhého kola, nebo je 0,5 sec. za
postupem. Potom se toto právo startu posouvá do dalších závodů.
E
Právo střídání v SP mají pouze ti závodníci, kteří získali body v EP v dané disciplíně a to
alespoň jednou za poslední kalendářní rok. Právo střídání v SP mají také, ti kteří mají odstup

od závodníka č. 1 menší než 50% hodnoty jeho FIS bodů v aktuální listině, maximálně však
10 FIS bodů. Mohou se počítat i doložené aktuální výsledky, které ještě v listině nejsou.
Pokud závodník č. 1 evidentně prokazuje velmi špatnou formu, jeho odstup na bodovaná
umístění je větší než 2 sekundy a není nikdo, kdo by měl právo ho vystřídat, může nominační
komise nominovat jiného závodníka, který je do 24 let u žen a 26 let u mužů.
F
V případě, že dojde ke snížení kvóty v průběhu sezóny a jsou dva, nebo více závodníků, kteří
podle předchozích bodů splnili kriteria startu v příštím závodě (nepostoupili, ale měli do 0,5
s.) startuje závodník, který měl menší odstup od 30. místa. Pokud nesplnil ani jeden startuje
v příštím závodě ten, který má lepší FIS body v dané disciplíně a dále se postupuje podle
předchozích bodů.

G
V závodech SP v kombinaci, pokud není nikdo, kdo má v jednotlivých disciplinách body
WCSL a zároveň nevyjíždí národní kvótu, má nárok na základní kvótu v obou disciplinách
závodník, který figuruje nejvýše v první šedesátce celkového pořadí WCSL v kombinaci.
Pokud takový závodník nedokončí první závod kombinace, nemůže být do druhého závodu
nominován podle tohoto bodu.

H
Konečnou nominaci provádí nominační komise.
V případech, kdy je evidentní, že je nominace jasně v rozporu s výkonností (např.
nenominovaný závodník, opakovaně poráží přesvědčivě a pravidelně závodníka
nominovaného), může nominační komise rozhodnout v rozporu s těmito kritérii a to
pouze ve výjimečných případech. V těchto případech, musí nominační komise zohlednit
věk a perspektivnost závodníků. Nominační komise může také stanovit nominační
závod.
Trenérské rady mají právo navrhnout Radě OSÚ AD SLČR změny těchto kritérií se
zdůvodněním.
Platnost kritérií: doba neurčitá
Změny vstupují v platnost vždy pro následující závodní období, pokud jsou schváleny Radou
OSÚ AD nejpozději do prvého závodu SP.
Navrženo Expertní komisí OSÚ AD dne 29. 4. 2013

