KRITERIJI ZA PRIDOBITEV STATUSA 2014/15

Tekmovalci/ke statuse pridobijo z izpolnitvijo kriterijev. Discipline, ki se upoštevajo, razen kadar je navedeno
drugače, so: DH, SL, GS, SG in SC (olimpijske discipline). Tekmovalci/ke s pridobljenimi statusi se uvrstijo v
reprezentance.
Tekmovalci/ke stari/e 27 let (let. 87) in starejši/e so upravičeni/e samo do statusa A.

Status A – moški in ženske
SC se pri uvrstitvah na FIS lestvici ne upošteva. Tekmovalec/ka mora izpolniti enega izmed naslednjih kriterijev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

končna uvrstitev do 30. mesta (do 15. mesta v KB-SC) na WCSL lestvici v eni (1) disciplini:
končna uvrstitev do 45. mesta (do 30. mesta v KB-SC) na WCSL lestvici v dveh (2) disciplinah;
končna uvrstitev do 60. mesta (do 45. mesta v KB-SC) na WCSL lestvici v treh (3) disciplinah;
zagotovljeno stalno mesto na tekmah za WC na podlagi končne uvrstitve v EC;
ena (1) uvrstitev do 12. mesta na WSC ali na OWG;
ena (1) uvrstitev do 6. mesta na tekmi za WC;
dve (2) uvrstitvi do 15. mesta na tekmi za WC;
v dveh (2) disciplinah do 60. (m, stari 26 let (let. 88) in mlajši) / 50. (ž, stare 24 let (let. 90) in mlajše)
mesta na FIS lestvici.

Status B – moški in ženske
SC se pri uvrstitvah na FIS lestvici ne upošteva. Tekmovalec/ka mora izpolniti enega izmed naslednjih kriterijev:
Tekmovalci/ke, stari/e 26 let (let. 88):
1. v eni (1) disciplini do 45. (m) / 40. (ž) mesta na FIS lestvici;
2. v dveh (2) disciplinah do 70. (m) / 55. (ž) mesta na FIS lestvici;
3. dve (2) uvrstitvi do 6. (m) / 3. (ž) mesta na tekmah za EC;
4. ena (1) uvrstitev do 30. mesta ali v finalno vožnjo na tekmi za WC.
Tekmovalci/ke, stari/e 25 let (let. 89):
1. v eni (1) disciplini do 55. (m) / 45. (ž) mesta na FIS lestvici;
2. v dveh (2) disciplinah do 80. (m) / 60. (ž) mesta na FIS lestvici;
3. dve (2) uvrstitvi do 8. (m) / 5. (ž) mesta na tekmah za EC;
4. ena (1) uvrstitev do 30. mesta ali v finalno vožnjo na tekmi za WC.
Tekmovalci/ke, stari/e 24 let (let. 90):
1. v eni (1) disciplini do 70. (m) / 50. (ž) mesta na FIS lestvici;
2. v dveh (2) disciplinah do 90. (m) / 65. (ž) mesta na FIS lestvici;
3. dve (2) uvrstitvi do 10. (m) / 8. (ž) mesta na tekmah za EC;
4. ena (1) uvrstitev do 30. mesta ali v finalno vožnjo na tekmi za WC.
Tekmovalci/ke, stari/e 23 let (let. 91):
1. v eni (1) disciplini do 80. (m) / 60. (ž) mesta na FIS lestvici;
2. v dveh (2) disciplinah do 110. (m) / 70. (ž) mesta na FIS lestvici;
3. dve (2) uvrstitvi do 15. (m) / 10. (ž) mesta na tekmah za EC;
4. ena (1) uvrstitev do 30. mesta ali v finalno vožnjo na tekmi za WC.
Tekmovalci/ke, stari/e 22 let (let. 92):
1. v eni (1) disciplini do 90. (m) / 70. (ž) mesta na FIS lestvici;
2. v dveh (2) disciplinah do 140. (m) / 80. (ž) mesta na FIS lestvici;
3. dve (2) uvrstitvi do 20. (m) /12. (ž) mesta na tekmah za EC;
4. ena (1) uvrstitev do 30. mesta ali v finalno vožnjo na tekmi za WC.
Tekmovalci/ke, stari/e 21 let (let. 93) in mlajši/e:
1. v dveh (2) disciplinah (SL ali GS obvezen) do 200. (m) / 125. (ž) mesta na FIS lestvici;
2. dve (2) uvrstitvi do 30. (m) / 15. (ž) mesta na tekmah za EC;
3. ena (1) uvrstitev do 30. mesta ali v finalno vožnjo na tekmi za WC;
4. ena (1) uvrstitev do 5. mesta na JWSC v olimpijski disciplini.

Status C – moški in ženske – starost od 17 do 20 let
SC se ne upošteva. Tekmovalci/ke, ki izpolnjujejo pogoje za status A ali B, se izvzamejo. Tekmovalec/ka mora
zadostiti naslednjim kriterijem:
Tekmovalci/ke, stari/e od 18 (let. 96) do 20 let (let. 94) – SMI/SME (U 21)
• prvih šest (m) / pet (ž) tekmovalcev/k po rangu povprečja treh disciplin po mladosti na FIS lestvici (GS
obvezen) z upoštevanjem dodatnih faktorjev v vrednosti 1,2 pri tekmovalcih/kah vsakega od mlajših letnikov
rojstva;
Tekmovalci/ke, stari/e 17 let (let. 97) – MMI/MME (U 18)
• prva dva (m) / ena (ž) tekmovalca/ka po rangu povprečja treh disciplin po mladosti na FIS lestvici (SL in GS
obvezna). Upoštevajo se samo rezultati tekem, ki štejejo za SLO mladinski pokal.

Status medregijskega mladinskega reprezentanta – moški in ženske – starost od 16 do 20 let
Tekmovalec/ka mora zadostiti naslednjim kriterijem:
Tekmovalci/ke, stari/e od 18 (let. 96) do 20 let (let. 94) – SMI/SME (U 21)
• do četrtega (m) / tretjega (ž) mesta v posameznem letniku rojstva v SLO mladinskem pokalu;
Tekmovalci/ke, stari/e 17 let (let. 97) – MMI/MME (U 18)
• do četrtega (m) / tretjega (ž) mesta v letniku rojstva v SLO mladinskem pokalu;
Tekmovalci/ke, stari/e 16 let (let. 98) – MMI/MME (U 18)
• do četrtega (m) / tretjega (ž) mesta v letniku rojstva v SLO otroškem pokalu.
Dodatno:
FIS lestvica
Za določanje statusa tekmovalcev/k se uporabi prva interna FIS lestvica (Interne BL list), ki upošteva rezultate
sezone 2013/14.
Izjeme
Vodja alpskih disciplin lahko predlaga in podpre pobudo za pridobitev statusa B za tekmovalce/ke stare 21 let (let.
93) in starejše.
Vodja alpskih disciplin lahko predlaga in podpre tudi pobudo za pridobitev statusa C za tekmovalce/ke s statusom
C, ki jim v tekoči sezoni pripade status poškodovanca/ke.
K vsem podprtim in nepodprtim pobudam ter predlogom mora vodja alpskih disciplin podati pisno obrazložitev in
utemeljitev.
Status poškodovanca
Tekmovalcem/kam s statusi A, B in C v primeru poškodbe status miruje največ osem mesecev od dneva poškodbe,
tekmovalcem/kam s statusom C najdlje do zaključka tekoče sezone. Tekmovalcu/ki v tem času pripada status
poškodovanca/ke. Po rehabilitaciji se tekmovalec/ka na podlagi mnenja reprezentančnega zdravnika in odgovornega
trenerja tekmovalca/ke lahko vrne v program, v katerem je bil/a ob poškodbi.
O podaljšanju statusa poškodovanca/ke za tekmovalce/ke s statusi A, B in C nad rokom osmih mesecev, za
tekmovalce/ke s statusom C najdlje do zaključka tekoče sezone, odloči strokovni svet za alpsko smučanje na
podlagi utemeljenega predloga reprezentančnega zdravnika in odgovornega trenerja tekmovalca/ke.
Splošna pripravljenost tekmovalca
Nivo kondicijske pripravljenosti tekmovalcev/k se preveri in oceni na kondicijskih testiranjih. Če na koncu
pripravljalnega obdobja tekmovalec/ka ni na ustreznem nivoju splošne pripravljenosti, mu odgovorni trener določi
etapne cilje. V primeru, da jih ne izpolni, se tekmovalca/ko lahko začasno izključi iz reprezentance.

