
Kritéria pro účast na EYOWF 2019 

 
Nominace závodníků na Evropskou zimní olympiádu mládeže (EYOF) v alpských disciplínách 

(SL,OS, paralelní slalom družstev) se provádí podle níže uvedených kritérií a při respektování 

reglementu FIS a MOV pro účast na této akci. 

Podmínky účasti: 

Budou nominováni 4 dívky a 4 chlapci v kategorii mladší junioři (roč. 2001,2002) a 4 trenéři.  

 

Předběžná nominace pro akreditaci závodníků a trenérů 

Nominováno bude 10 dívek a 10 chlapců a 6 trenérů. 

Nominace bude sestavena k  15.10. 2018 na základě součtu bodů FIS v SL a GS platných v době 

nominace. Takto bude nominováno 5 nejlepších závodníků ročníku 2001.  

Dále budou nominování 4 nejlepší závodníci ročníku 2002 dle žákovského žebříčku z dubna 2018 

(součet bodů v SL a GS).  

Nominační komise udělí po jedné divoké kartě mladší juniorce a mladšímu juniorovi. 

Na základě této nominace bude provedena akreditace závodníků a trenérů u ČOV. 

Závodník, který nebude v předběžné nominaci, se už nemůže dle pravidla ČOV ucházet o  

místo v nominaci konečné. 

 

Konečná nominace závodníků a trenérů 

Konečnou nominaci závodníků a trenérů provede k datu, který bude stanoven ČOV(začátek ledna 

2019), Rada OSÚ AD na návrh nominační komise juniorů (NKJ). 

Kriteria výběru nejlepších závodníků: 

1. FIS-body  

2 dívky a 2 chlapci dle součtu bodových hodnot FIS v SL a GS platných v době nominace.  

Započítá se i výsledek sjetý do termínu nominace po uzávěrce poslední FIS-listiny. 

2. Nejlepší výsledky probíhající sezony  

2 dívky a 2 chlapci dle součtu nejlepšího výsledku v SL a GS v sezoně 2018-2019 

3. Celkový obraz sportovce 

Výkony podávané na reprezentačních soustředěních nebo společných trénincích, závodní  

výkony podávané v probíhající sezoně a další pomocné faktory. 

 

NKJ dle výše popsaných kritérií vybere nejlepší mladší juniory a také trenéry, kdy případné hlasování 

provede většinovým systémem. Kritéria 1. a 2. jsou podkladem pro konečnou nominaci. Je plně v 

kompetenci nominační komise, že kritérium 3. může v určitých případech převážit první dvě kritéria. 

 

Platnost: pro EYOWF 2019. 

 

Schváleno Radou dne 15.5.2018 

 


