PRIJAVLJANJE NA DOMAČA IN TUJA TEKMOVANJA TER IZBOR ZA
TEKMOVANJA V TUJINI
SEZONA 2019 / 2020
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. Odgovorni regijski trenerji morajo biti prisotni na vseh sestankih vodij ekip
na domačih tekmovanjih in po dogovoru z ostalimi trenerji preveriti prijave za posamezne tekmovalce
in tekmovalke iz svoje regije.

Odgovorni trenerji po regijah:

•
•
•
•

NPR Andrej Lukežič
ZAH Rebec Nejc
VZH Grega Pintarič
CEN Luka Lipičar

Za vse prijave in odjave povezane z nastopi tekmovalcev in tekmovalk v tujini je odgovoren Boštjan
Anderlič (bostjan.anderlic@sloski.si). Zadnji rok za prijave je 5 dni pred sestankom vodij ekip (izjema
so NC, NJC - 14 dni pred tekmovanjem).
Na domačih sejah vodij ekip bo z odgovornimi trenerji narejen plan glede udeležbe na tekmovanjih v
tujini za 2 – 3 tedne v naprej.
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).

I.
Tekmovalci/ke moških in ženskih reprezentanc imajo skozi celotno tekmovalno obdobje prednost
pri prijavi na tekmovanja v tujino pred vsemi ostalimi tekmovalci oz. tekmovalkami, če je bila prijava

oddana v roku 5 dni pred sestankom vodij ekip.
II.

Prednostni vrstni red se upošteva gleda na rang po FIS točkah v posamezni disciplini. V kolikor pride
do prevelikega števila prijav glede na razpoložljiva prosta mesta, imajo med mladinci/kami prednost
boljši/e po uvrstitvi v posamezni disciplini glede na trenutno FIS listo (po mladosti na svetu).
III.
V primeru, da tekmovalec/ka kandidira na tekmovanje FIS, NJC ali NC v tujini in je sočasno razpisana
tekma v SLO, lahko izjemoma odobri prijavo v tujino le vodja mladinskega programa.
IV.
Do 31. decembra 2019 imajo na FIS tekmovanjih ranga NJR prednost tekmovalci letnika 2003, ki
vstopajo prvo leto v FIS program. Prednost velja za 4 posameznikove štarte – največ 2 v posamezni
disciplini.
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