KRITERIJI ZA DOLOČITEV EKIPE ZA NASTOP NA SP 2020, MSP 2020 IN MOI
2020
Kriteriji za nastop na Svetovnem prvenstvu Anterselva 2020:
Kvota IBU za nastop:

moški: prijava 5, nastop 4 + štafeta
ženske: prijava 5, nastop 3 + štafeta

Kriteriji SZS-biatlon:
• Upoštevajo se rezultati na svetovnih pokalih 1, 2, 3, 4, 5 in 6 ter IBU Pokalih 1, 2, 3, 4 in 5 v sezoni
2019/2020
Moški:
Svetovni pokal:
• 1 x uvrstitev do 25. mesta na tekmi za Svetovni pokal
• 2 x uvrstitev do 40. mesta na tekmi za Svetovni pokal (šprint ali posamično)
• 1 x uvrstitev v štafeti do 10. mesta
IBU pokal:
• 1 x uvrstitev do 15. mesta
• 2 x do 30. mesta
Ženske:
Svetovni pokal:
• 1 x uvrstitev do 30. mesta na tekmi za Svetovni pokal
• 2 x uvrstitev do 50. mesta na tekmi za Svetovni pokal(šprint ali posamično)
• 1 x uvrstitev v štafeti do 15. mesta
IBU pokal:
• 1 x uvrstitev do 25. mesta
• 2 x do 40. mesta
•

Če tekmovalec ne izpolnjuje kriterijev se lahko udeleži SP na podlagi predloga trenerja in potrditve
na Strokovnem svetu

Rok za končno imensko prijavo SP:

28. 01. 2020

Kriteriji za nastop na Mladinskem svetovnem prvenstvu, Lenzerheide 2020:
Predvideno število udeležencev:
Max. 4 mladinci (Youth, l. 2001, 2002, 2003, 2004)
Max. 4 mlajši člani (Junior l. 1998, 1999, 2000)
Max. 4 mladinke (Youth l. 2001, 2002, 2003, 2004)
Max. 3 mlajše članice (Junior l. 1998, 1999, 2000)
Kriterij SZS-biatlon:
•

Upoštevajo se rezultati na IBU Junior pokalih 1 in 2 ter Alpskih pokalih 1, in 2 v sezoni 2019/2020

Mlajši člani in Mlajše članice:
•

2 x uvrstitev v 1/4 (prvih 25%) uvrščenih tekmovalcev na tekmovanju IBU Junior pokal

Mladinci in mladinke:
•

1 x uvrstitev v 1/3 (prvih 33%) uvrščenih tekmovalcev na tekmovanju IBU Junior pokal

•

1 x uvrstitev do 10. mesta ali 2 x uvrstitev do 15. mesta na tekmovanju Alpski pokal v skupnem
vrstnem redu tekmovalcev kategorijah Youth I in Youth II (če so uvrščeni tekmovalci iz najmanj 4
držav)

Če imajo izpolnjen kriterij več kot 4 mladinci ali mladinke, imajo prednost tekmovalci, ki so kriterij izpolnili na
tekmovanju IBU Junior pokala in tisti tekmovalci, ki imajo boljši rezultat.
Končno sestavo ekipe za nastop na MSP na podlagi izpolnjenih kriterijev in športne forme določi
reprezentančni trener, potrdi pa jo Strokovni svet.
Rok za končno imensko prijavo:

MSP 09. 01. 2020

Kriteriji za nastop na MOI 2020:
Kvota IBU oz. OKS za nastop: 3 fantje (l. 2002, 2003) + 3 dekleta (l. 2002,2003)

Kriterij SZS-biatlon:
• Ekipo določi trener na podlagi doseženih rezultatov na spodaj navedenih tekmovanjih v sezoni
2019/2020
• Upoštevajo se rezultati na tekmovanjih:
1. Alpski pokal (AP1 Obertilliach;2 tekmi, AP Bormio;2 tekmi); kriteriji za izbor ekipe za nastop na
AP so napisani spodaj*
Upošteva se skupni vrstni red tekmovalcev kategorijah Youth I in Youth II
2. Pokal Alpina 01.12.2019
• točkovanje ( 1. mesto 0 točk, 2. mesto 2 točki,3.mesto 3 točke, itd).
• V primeru, da tekmovalec ne nastopi, dobi točko več, kot če bi bil zadnji ( ob 6 uvrščenih dobi 8
točk ). Najboljši je tisti, ki zbere najmanjše število točk. Pri točkovanju se upošteva samo letnika
2002 in 2003.
• V primeru vsaj štirih štartov se odšteje najslabši rezultat. Najslabši rezultat se odšteje ne glede
na rang tekmovanja ( Alpski pokal, Pokal Alpina).
Rok za končno imensko prijavo na MOI 2020:

16. 12. 2019

*Kriteriji za izbor ekipe za nastop na Alpskem pokalu 1 in 2:
Maksimalno število tekmovalcev iz Regijskih centrov je do 20
Letniki 2002, 2003 (MOI 2020):
Letniki 2000, 2001, 2004:
•

•

minimalno 7 fantov, minimalno 7 deklet
preostala mesta do kvote 20 tekmovalcev RC

Upoštevajo se rezultati na tekmovanjih:
1. Pregledna tekma Regijskih centrov za vse tekmovalce, termin se določi naknadno.
2. Pokal Alpina 01. 12. 2019
točkovanje ( 1. mesto 0 točk, 2. mesto 2 točki,3.mesto 3 točke, itd).

Tekmovalci letnikov 2000 in 2001 se uvrstijo na tekmovanje AP 1 in AP 2 samo v primeru, da so na izbirnih
tekmah uvrščeni med prvih 6 absolutno.

