Nominační kritéria do RD žactva na sezónu 2016/17:
Do žákovského reprezentačního družstva jsou zařazování závodníci kategorie mladšího a staršího
žactva, kteří v rámci svého ročníku splní níže uvedená kritéria v sestupném pořadí (splnění vyššího
kritéria má přednost před nižšími). Tato kritéria se týkají tří ročníků a budou uplatňována sestupně až
do naplnění celkového počtu 18 závodníků v součtu obou pohlaví a ročníků. Počet může být i menší
(po uplatnění posledního kritéria je celkový počet menší). Nominace se sestavují podle poslední LB
před přepočtem bodů pro následující sezónu (nominační LB).
Návrh nominace do RDž provádí trenérská rada žáků na základě uvedených kritérií. Trenérská rada
žáků může v odůvodněných případech nominaci do RDž rozšířit.
Jmenovitou nominaci schvaluje Rada OSÚ AD SLČR.
Mladší žactvo – nominace dle výsledků za 1.rok v kategorii.
Přechodový ročník – nominace dle výsledků v mladším žactvu, závodníci přecházejí do staršího
žactva.
Starší žactvo – nominace dle výsledků za 1.rok v kategorii.

Kritéria:
1. Český pohár: nejlepší umístění v celkovém hodnocení ČP ve svém ročníku (6 osob).
2. Nominační LB: nejlepší v součtu všech tří disciplín (SL, OS, SG), za předpokladu, že se v každé
disciplíně odjely na úrovni RKZ, MČR alespoň tři závody v každé disciplíně, jinak se použije součet
obří slalom + lepší disciplína. Pokud se odjely méně než tři obří slalomy, použije se součet dvou
nejlepších disciplín. (Min. 0, max. 6 osob; tzn. celkem 6 – 12.)
3. Český pohár: druhé nejlepší umístění v celkovém hodnocení ČP ve svém ročníku (min. 0, max. 6
osob; tzn. celkem 12 – 18)
4. Nominační LB: druhý nejlepší v součtu všech tří disciplín (SL, OS, SG), pokud jeho odstup za
průměrem bodů tří nejlepších závodníků v nominační LB je méně než Hb1. Za předpokladu, že se
v každé disciplíně odjely na úrovni RKZ, MČR alespoň tři závody v každé disciplíně, jinak se použije
součet obří slalom + lepší disciplína, hodnota Hb se upraví na 2/3. Pokud se odjely méně než tři
obří slalomy, použije se součet dvou nejlepších disciplín, hodnota Hb se upraví na 2/3 (min. 0,
max. 6 osob; tzn. celkem: 12 - 24).
5. Nominační LB: třetí nejlepší v součtu všech tří disciplín (SL, OS, SG), pokud jeho odstup za
průměrem bodů tří nejlepších závodníků v nominační LB je méně než Hb. Za předpokladu, že se
v každé disciplíně odjely na úrovni RKZ, MČR alespoň tři závody v každé disciplíně, jinak se použije
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Hodnota Hb je stanovena jako:
Hb = 3 * (PF / PČ);
Hb = 3 * (926, 67 / 71,21)
Hb = 39,04, zaokrouhleno na 39,00
PF (průměr konstant F) = (F SL + F OS + F SG)/3; změní se, pokud se změní konstanty F dané FIS.
PČ (průměrný čas)71,21 je průměrný čas vítěze závodu za poslední dvě sezóny; není třeba měnit po každé
sezóně, jde o dlouhodobý průměr. Myšlenka za hodnotou Hb je následující: Orientačně odpovídá průměrné
ztrátě 3 sekund v součtu tří disciplín (konstanta/čas vítěze = množství bodů za vteřinu ztráty). Tento výpočet
nám připadá jako možný způsob, jak docílit zjištění o vyrovnanosti širší špičky v ročníku.

součet obří slalom + lepší disciplína, hodnota Hb se upraví na 2/3. Pokud se odjely méně než tři
obří slalomy, použije se součet dvou nejlepších disciplín, hodnota Hb se upraví na 2/3 (min. 0,
max. 6 osob).
6. Nominační LB: čtvrtý nejlepší v součtu všech tří disciplín (SL, OS, SG), pokud jeho odstup za
průměrem bodů tří nejlepších závodníků v nominační LB je méně než Hb. Za předpokladu, že se
v každé disciplíně odjely na úrovni RKZ, MČR alespoň tři závody v každé disciplíně, jinak se použije
součet obří slalom + lepší disciplína, hodnota Hb se upraví na 2/3. Pokud se odjely méně než tři
obří slalomy, použije se součet dvou nejlepších disciplín, hodnota Hb se upraví na 2/3 (min. 0,
max. 6 osob).
7. Nominační LB: pátý nejlepší v součtu všech tří disciplín (SL, OS, SG), pokud jeho odstup za
průměrem bodů tří nejlepších závodníků v nominační LB je méně než Hb. Za předpokladu, že se
v každé disciplíně odjely na úrovni RKZ, MČR alespoň tři závody v každé disciplíně, jinak se použije
součet obří slalom + lepší disciplína, hodnota Hb se upraví na 2/3. Pokud se odjely méně než tři
obří slalomy, použije se součet dvou nejlepších disciplín, hodnota Hb se upraví na 2/3 (min. 0,
max. 6 osob).

Pozn.: Ze stejných kritérií vychází i nominace do SCM (odcházející ročník z kategorie žactva, aktuálně
2 chlapci + 2 dívky).

Schváleno Radou OSÚ AD dne 30. 11. 2015

