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Nominační kritéria na MS Cortina 2021  

Těmto kritériím jsou nadřazeny pravidla „RULES FOR ALPINE SKI WORLD CHAPIONSHIPS“, popř. 

aktuální „Covid rules“ pro tuto akci 

Nominován bude závodník, který je zdravotně způsobilý 

1. Nominován bude závodník, který v době konečné nominace figuruje ve WCSL. Nominován 

bude také závodník figurující v celkovém pořadí EC 2020/2021, přičemž musí splnit podmínku 

bodovat  jednou do 20. místa nebo 2x do 30 místa. Nominován bude také závodník, který postoupí 

do druhého kola ve světovém poháru 2020/2021 v SL nebo GS 

2.  Na MS budou nominováni nejlepší 4 závodníci v každé disciplíně, pokud plní bod č.1.  

Pořadí se určí podle počtu bodů ve WCSL v dané disciplíně platné v den nominace. Další 

pořadí se určí v SL a GS podle počtu postupů do 2. kola WC, dále pak dle počtu bodů v EC v dané 

disciplíně, při splnění podmínky bodovat  jednou do 20. místa nebo 2x do 30 místa. Další pořadí je 

určeno body FIS v jednotlivých disciplínách. 

3.  Zbývající místa se na návrh šéftrenéra a po schválení Nominační komisí mohou doplnit podle 

platné listiny FIS v den nominace, doplněné o aktuální výsledky, které v platné listině ještě nejsou. 

Podmínkou pro nominaci je: 

a) Závodníci, kteří jsou uvažování pro nominaci v SL a GS musí být do 280. místa na světě v 

kategorii mužů a do 250. místa na světě v kategorii žen. 

b) Závodníci, kteří jsou uvažováni pro nominaci v DH, SG a AC musí v dané sezóně alespoň 

jednou dokončit závod pod 90 bodů FIS v závodech WC, EC nebo NAC v disciplíně, ve které budou 

chtít startovat. 

4.  Ve sporných a odůvodněných případech může Nominační komise rozhodnout                        

v rozporu s body 1-3. V těchto případech musí Nominační komise své rozhodnutí zdůvodnit. 

5.  Konečnou nominaci schvaluje Rada OSÚAD k termínu, který je určen pořadatelem. Nominaci 

na jednotlivé závody udělá šéftrenér 24 hodin před startem podle zásad uvedených výše v bodu 2. 

Nominační komise má právo požádat o předložení posouzení zdravotní způsobilosti  nominovaného 

závodníka nebo závodnice. 

6.  Nominaci na Team Event provede Nominační komise. Nasazení do jednotlivých jízd určuje 

kapitán týmu, který bude zvolen z přítomných trenérů. 

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 9.12.2020 
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