PRIJAVLJANJE NA DOMAČA IN TUJA TEKMOVANJA
TER IZBOR ZA TEKMOVANJA V TUJINI
Za vsa domača FIS tekmovanja vključno z mladinskim in članskim Državnim prvenstvom velja, da tekmovalce in
tekmovalke na tekmovanja prijavljajo trenerji iz njihovi matičnih klubov. Prijava za tekmovanje mora biti
organizatorju poslana na uradnem FIS formularju najkasneje 24 ur pred sestankom vodij ekip. Regijski trener
mora biti v svoji regiji prisoten na vseh sestankih vodij ekip in po dogovoru z ostalimi trenerji preveriti prijave za
posamezne tekmovalce in tekmovalke.
Za vse prijave in odjave povezane z nastopi tekmovalcev in tekmovalk v tujini je odgovoren Boštjan Božič
(bostjan.bozic@sloski.si). Zadnji rok za prijave je 3 dni pred začetkom tekmovanja (izjema so DP, NJC praviloma 14 dni pred tekmovanjem).
Kakršnokoli prijavljanje/odjavljanje tekmovalcev in tekmovalk s strani trenerja, kluba, regije je PREPOVEDANO.
Izjema je menjava tekmovalcev in tekmovalk znotraj že poslane prijave, vendar mora vodja ekipe vse
spremembe sporočiti odgovornemu trenerju za prijave v tujini do uradnega sestanka ekip.
Trener, ki je določen kot vodja ekipe se je pri organizatorju tekmovanja dolžan informirati o programu
tekmovanja, ter ob morebitnem dogovoru z ostalimi prisotnimi trenerji organizirati bivanje za ekipo. Ravno
tako je vodja ekipe tisti, ki je v času nastopa ekipe v tujini odgovoren za delovanje ekipe v smislu športnega
obnašanja in upoštevanje FIS pravil na tekmovanju.
Vodja ekipe na tekmovanju mora odgovornega trenerja za prijave tekmovalcev v tujini sprotno in pravočasno
obveščati o vseh morebitnih spremembah (odpoved tekmovanja, prestavitev tekmovanja, odpovedi nastopa ali
neudeležbi tekmovalca oz. tekmovalke na tekmovanju).
1.
Člani in članice A, B in C reprezentanc imajo skozi uvodno tekmovalno obdobje (do 1. januarja) prednost pri
prijavi pred vsemi ostalimi tekmovalci oz. tekmovalkam. Kasneje samo člani in članice A ekipe.
2.
Za prijavljanje v tujino imajo prednost tekmovalci oz. tekmovalke, ki so bolje rangirani na domačih tekmovanjih
v svoji kategoriji. Rang si pridobijo od začetka prvih tekem in se spreminja tekom smučarske sezone po
obdobjih od 1. januarja, od 1. februarja, od 1. marca.
3.
Tekmovalci/ke so pri rangiranju razporejeni po kategorijah na MMI/MME, SMI/SME in ČLI/ČLE.
4.
Za prijavo na tekmo za določeno disciplino se šteje uvrstitev v tej disciplini. Če sta dva tekmovalca/ki ali več
izenačeni, se upošteva skupno uvrstitev v vseh disciplinah s tem, da šteje VSL dvakratno.
5.
Za prijavljanje na tekme v tujino velja kvota po sledečem principu (če je kvota 8): 2 × ČLI/ČLE, 3 × SMI/SME, 3 ×
MMI/MME). Če je eno izmed članskih mest prosto, se lahko prijavi dodatno 1 SMI/SME. Če obe članski mesti
nista zasedeni, se lahko prijavijo 4 × SMI/SME in 4 × MMI/MME.
Kadar niso zapolnjena katerakoli mesta od mladincev, imajo vedno prednost MMI/MME. V primeru povečanja
kvote se lahko na tekmo prijavi 1 mladinec/ka več.
6.
Navodila od točke 2 do 5 veljajo v primeru, kadar katera izmed ekip A, B ali C ni prisotna na tekmi (do 1.
januarja).
7.

Na prvih FIS tekmovanjih ranga NJR v sezoni je priporočeno, da imajo prednost nastopa tekmovalci/ke letnika,
ki vstopa prvo leto v FIS program.
8.
Kandidati/kandidatke za nastop na MSP imajo do MSP-ja prednost pri prijavah na določenih FIS tekmovanjih
(ekipo in tekmovanje v sodelovanju s trenerji določiti glavni trener C ekipe – moški in B ekipe - ženske).
9.
Tekmovalke in tekmovalci ki po kriterijih izpolnjujejo norme za uvrstitev v posamezne reprezentance, vendar se
za treniranje v okviru reprezentanc niso odločili imajo pri prijavah na FIS tekmovanja v tujini regijski oziroma
klubski status.

DOLOČITEV TEKMOVALCEV ZA MOŠKA TEKMOVANJA V MEDNARODNEM MLADINSKEM
POKALU (Slovenija, Avstrija, Nemčija, Italija)
1.
Na tekmovanjih v tujini bo nastopilo 20 mlajših in 10 starejših mladincev. V sezoni 2010/2011 bosta
organizirana dva sklopa tekmovanj in sicer prvi 18 - 19. 12. 2010 v Avstriji (SL, GS) ter drugi sklop 5 - 6. 3. 2011 v
Nemčiji.
2.
Člani B ekip in C moške ekipe imajo prednost pri prijavah na vseh tekmah v omenjenem pokalu.
3.
Na prvem sklopu tekem v mesecu decembru bo nastopilo 5 mlajših mladincev letnika 1995 (upoštevan bo
vrstni red v pokalu SDI ( v sezoni 2009/2010 v disciplini ki bo na programu) ter 15 mlajših mladincev letnika
1994 (upoštevan bo vrstni red po veljavnih FIS rangih (kategorija mlajši mladinci v disciplini ki bo na programu).
Starejši mladinci se bodo ravno tako kvalificirali po kriteriju vrstnega reda (upoštevani bodo veljavni FIS rangi v
kategoriji starejši mladinci v disciplini ki bo na programu).
4.
Za drugi sklop tekem bodo za uvrstitev na tekmovanja upoštevani rezultati doseženi na domačih tekmah
(mlajši mladinci; upošteval se bo seštevek točk iz izvedenih tekem v disciplini ki bo na programu; starejši
mladinci: upošteval se bo skupen seštevek točk z izvedenih tekem v disciplini ki bo na programu).
5.
Zaradi omejitve štartnih mest so trenerji uvrščenih tekmovalcev dolžni pravočasno javiti morebitne odjave
posameznih tekmovalcev.
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