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Nominační kritéria do republikového výběru žactva (RVŽ) na sezónu 2022 - 2023 

a do RDJ a SCM. 

Do republikového výběru žactva (RVŽ) jsou zařazováni nejlepší závodníci a nejlepší závodnice 
na základě níže uvedených kritérií, která se týkají ročníků: 2007,2008 a 2009. Maximální  
počet členů RVŽ je 24 dětí.  
Návrh nominace do RVŽ předkládá Trenérská rada žactva (dále jen  
TRŽ) na základě níže uvedených kritérií Komisi mládeže (dále jen KM). TRŽ může v 
odůvodněných případech rozhodnout mimo stanovená kritéria. Jmenovitou nominaci 
schvaluje na doporučení TRŽ a KM Rada OSÚ AD SLČR.  
 
Kritéria do RVŽ:  
1. Umístění 1. - 3. místo na významných FIS CHI mezinárodních závodech v individuálních 
závodech GS, SL nebo SG - Folgaria, Škofja Loka, Abetone nebo Val d'Isere.  
 
2. Český pohár. První dva závodníci v každém ročníku z každého pohlaví jsou nominováni do 
RVŽ (celkem maximálně 12 míst).  
 
3. Nejlepší závodník v každém ročníku a pohlaví v součtu bodů (průměr ze dvou nejlepších 
výsledků aktuální sezony závodů kategorie A nebo 1 nejlepší výsledek ze závodu kategorie A 
povýšený o dvojitou přirážku v jednotlivých disciplinách) vždy v součtu obří slalom, slalom, 
SG. Pokud závodník plnící toto kritérium už zároveň splnil kritérium č. 1, nebo kritérium č. 2, 
pokračuje se k dalšímu závodníkovi v pořadí dle tohoto kritéria, až se dojde k prvnímu 
nejlepšímu závodníkovi v daném ročníku, který neplní kritérium č. 1., nebo kritérium č. 2. 
Nominace na základě kritérií 1, 2 a 3 zajišťuje minimálně 18 míst RVŽ.  
4. O případném doplnění nominace RVŽ do počtu 24 může rozhodnout TRŽ na základě 
rozšíření kritéria č. 2 nebo 3 o další v pořadí. Nominace podle tohoto bodu nemusí být 
rovnoměrně rozložena mezi ročníky a pohlaví.  
 
5. Test pohybových a kondičních schopností – závodníci nominovaní dle výše uvedených 
kritérií se musí zúčastnit testu pohybových a kondičních schopností v řádném nebo opravném 
termínu, vypsaném TRŽ v období duben - říjen 2022. Omluvení z účasti na testech 
pohybových a kondičních schopností pouze na základě závažných důvodů.  
 
6. Test lyžařských dovedností. TRŽ doporučuje všem závodníkům účast na testech lyžařských 
dovedností. Neúčast na testech lyžařských dovedností může znamenat pomocné kritérium při 
rozhodování TRŽ.  
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Nominace do RDJ a SCM na sezónu 2022 - 2023 
Nominace do RDJ a SCM se týká přecházejícího ročníku z kategorie žactva – ročník 2006.  
Nominování budou minimálně 3 chlapci a 3 dívky, 2 nejlepší v pořadí ČP + nejlepší v součtu 
bodů disciplin GS,SL,SG.  V případě splnění tohoto kritéria jedním  závodníkem se pokračuje 
jako u mladších ročníků. V odůvodněných případech (umístění do 6. místa na významných 
mezinárodních závodech – viz kritérium č. 1) může být nominace rozšířena.  
Pro tuto nominaci platí kritéria č. 1, č. 2, č. 3 a č. 5.  
Jmenovitou nominaci na doporučení TRŽ, KM a Trenérské rady juniorů schvaluje Rada OSÚ 
AD SLČR. Zařazení závodníků do RDJ na návrh Trenérské rady juniorů schvaluje Rada OSÚ 
AD SLČR.  
 

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR per rollam dne 21.12.2021 


