
Kritéria	  pro	  účast	  na	  YOG	  2016	  
 
Nominace závodníků na Světovou zimní olympiádu mládeže (YOG) v alpských disciplínách (SL, GS, 
SG, AC) se provádí podle níže uvedených kritérií a při respektování reglementu FIS a MOV pro účast 
na této akci. 
Podmínky účasti: 
Budou nominováni 1 dívka a 1 chlapec v kategorii mladší junioři (roč. 1998,1999) a 1-2 trenéři.  
 
Předběžná nominace pro akreditaci závodníků a trenérů 
Nominováno bude 5 dívek a 5 chlapců a 6 trenérů. 
Nominace bude sestavena k  15.11. 2015 na základě součtu bodů FIS v SL, GS, SG platných v době 
nominace. Takto budou nominováni 3 nejlepší závodníci ročníku 1998.  
Dále budou nominování 2 nejlepší závodníci ročníku 1999 dle žákovského žebříčku z dubna 2015 
(součet bodů v SL, GS, SG ).  
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  15.1.2016 Rada OSÚ AD na návrh nominační 
komise juniorů (NKJ). 
Kriteria výběru nejlepších závodníků: 

1. Bod jedna splní ten, který bude v kategorii U18 ve FIS listině platné v době nominace do 
patnáctého místa na světě v jedné disciplině (SG, GS, SL), nebo do šestého místa v AC. 
Pořadí se určí podle nejlepšího jednotlivého umístění. Aktuální výsledky, které ještě v listině 
FIS nebudou, budou dopočítány podle pravidel "Fis Points Rules". 
 

2. Pořadí závodníků se určí součtem FIS bodů (SL,GS,SG) platných v době nominace. Aktuální 
výsledky, které ještě v listině FIS nebudou, budou dopočítány podle pravidel "Fis Points 
Rules". 
 

3. V nominaci se zohlední nejlepší sjeté výsledky sezóny, které prokazují aktuální výkonnost. 
Pokud NJK podá Radě OSU AD návrh nominace závodníků na základě bodu 3., je povinna 
návrh řádně zdůvodnit. 

  
NKJ na základě výše popsaných kritérií vybere nejlepší mladší juniorku a juniora a také trenéry, kdy 
případné hlasování provede většinovým systémem. Kritéria 1., 2. a 3.  jsou podkladem pro konečnou 
nominaci, která je plně v kompetenci NKJ a Rady OSU AD. 
 
Platnost: pro YOG 2016. 
 
Schváleno Expertní komisí dne 22.5.2015 
Schváleno Radou 24.6.2015 
	  


