KRITERIJI ZA NASTOPE NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH
V SEZONI 2018/19
TEKMOVANJA ZA SVETOVNI POKAL:
MOŠKI:
DISTANCE IN ŠPRINT- ob izpolnjevanju zahtevanih FIS – točk (60), še:
-

Uvrstitev v ½ uvrščenih na predhodni tekmi svetovnega pokala.
uvrstitev do 15. mesta na tekmah COC pokala.
uvrstitev do 6. mesta v kvalifikacijah sprinta na COC pokalu.
po presoji glavnega trenerja in predsednika SS

ŽENSKE:
DISTANCE IN ŠPRINT- ob izpolnjevanju zahtevanih FIS – točk (90), še:
-

do 30 mesta na predhodni tekmi svetovnega pokala v sprintu.
do 40 mesta na predhodni tekmi svetovnega pokala na distanci.
uvrstitev do 6. mesta na tekmah COC pokala.
uvrstitev do 3. mesta v kvalifikacijah sprinta na COC pokalu.
po presoji glavnega trenerja in predsednika SS

OPOMBA:
-

V primeru, da ima kriterije izpolnjeno več tekmovalcev oz. tekmovalk kot je kvota, se o ekipi
odloči strokovno vodstvo
V primeru, da so vsi tekmovalci do 30. mesta na tekmi WC, zadnji tekmovalec nima
zagotovljenega mesta na naslednji tekmi
Na prvih tekmovanjih imajo prednost tekmovalci in tekmovalke A ekipe
Do tekmovanja Tour de ski imajo zagotovljeno mesto na tekmovanjih v sprintu: Vesna,
Alenka, Anamarija in Katja

NASTOP NA SP 2019:
ŽENSKE:
ŠPRINT PROSTO:
-

avtomatična uvrstitev v ekipo v primeru uvrstitve 1x. do 6. mesta ali 2x do 12. mesta v
šprintu prosto na tekmah WC
za mlade tekmovalke do U23 let uvrstitev v ½ uvrščenih
uvrstitev do 6. mesta na MSP 2019 in SPU23

TEAM SPRINT, ŠTAFETA:
-

odločitev strokovnega vodstva glede na trenutno situacijo

DISTANCA:
-

avtomatična uvrstitev v ekipo v primeru uvrstitve 1x. do 10. mesta ali 2x do 20. mesta na
distanci na WC
za mlade tekmovalke do U23 let uvrstitev v ½ uvrščenih
uvrstitev do 6. mesta na MSP 2019 in SPU23

MOŠKI:
ŠPRINT PROSTO:
-

avtomatična uvrstitev v ekipo v primeru uvrstitve 1x. do 6. mesta ali 2x do 12. mesta v
šprintu prosto na tekmah WC
za mlade tekmovalke do U23 let uvrstitev v ½ uvrščenih
uvrstitev do 6. mesta na MSP 2019 in do 12. mesta na SPU23

TEAM SPRINT, ŠTAFETA:
-

odločitev strokovnega vodstva glede na trenutno situacijo

DISTANCA:
-

avtomatična uvrstitev v ekipo v primeru uvrstitve 1x. do 10. mesta ali 2x do 20. mesta na
distanci na WC
uvrstitev do 6. mesta na MSP 2019 in do 12. mesta na SPU23

OPOMBA:
-

Zadnji rok za izpolnitev kriterija za nastop na SP 2019 je WC Lahti

NASTOP NA SP U23 2019:
MOŠKI: ŠPRINT IN DISTANCE :
-

SvetovnI pokal 1 x do 50.mesta
COC 1 x do 15. mesta ali 2 x do 30. mesta
Absolutni državni prvak
V primeru, da ima več tekmovalcev izpolnjeno normo imajo prednost tekmovalci z boljšimi
uvrstitvami.

ŽENSKE: ŠPRINT IN DISTANCE :
-

SvetovnI pokal 1 x do 40.mesta
COC 1 x do 12. mesta ali 2 x do 20. mesta
Absolutna državna prvakinja
V primeru, da ima več tekmovalk izpolnjeno normo imajo prednost tekmovalke z boljšimi
uvrstitvami.

NASTOP NA MSP 2019:
MOŠKI in ŽENSKE: ŠPRINT IN DISTANCA:
-

COC 1 x do 10. ali 2 x do 15. mesta
V primeru, da ima več tekmovalcev izpolnjeno normo imajo prednost tekmovalci z boljšimi
uvrstitvami.
V primeru, da imajo 3 tekmovalci izpolnjeno normo, strokovni svet lahko dopolni ekipo na
predlog trenerja.

NASTOP NA TEKMAH COC
MOŠKI: ŠPRINT IN DISTANCE:
1. Pregledne tekme doma na začetku sezone, ko sta izbirni tekmi na distanci in v šprintu,
uvrstitve točkujemo in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mesto 7 točk
mesto 5 točk
mesto 4 točke
mesto 3 točke
mesto 2 točke
mesto 1 točka

Uvrstijo se največ 4 tekmovalci. Enako se določi tudi ekipa pri mladincih. Izbirne tekme ali
pokal GEOPLIN 1.- 4. uvrščeni, (za popolnitev ekipe ali zamenjavo, odvisno koliko
tekmovalcev na zadnji tekmi COC ni izpolnilo kriterija za naslednjo tekmo COC), če so v
zaostanku do 5% za najboljšim.
2. FIS tekme, potreben je zaostanek na posamični tekmi do 5%.( npr. če je zmagovalec
ranga tekmovalca, ki se uvršča do 10. mesta v COC ali do 30. mesta v WC), (največ prvi
štirje, ki po zaostanku izpolnjujejo omenjen kriterij, če gre za določanje ekipe. Pri
popolnjevanju ekipe, gre za zamenjavo in je odvisno od števila tekmovalcev, ki na COC
niso zadovoljili z nastopom).
3. V primeru, da preglednih tekmovanj ni možno izvesti, bodo ekipo za nastopna prvi tekmi
COC pokala določili trenerji posameznih ekip.
ŽENSKE: ŠPRINT IN DISTANCE :
1. Pregledne tekme doma na začetku sezone, ko sta izbirni tekmi na distanci in v šprintu,
uvrstitve točkujemo in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mesto 7 točk
mesto 5 točk
mesto 4 točke
mesto 3 točke
mesto 2 točke
mesto 1 točka

Uvrstijo se največ 4 tekmovalke. Enako se določi tudi ekipa pri mladinkah. Izbirne tekme
ali pokal SLO – 1.- 4. uvrščene, (za popolnitev ekipe ali zamenjavo, odvisno koliko
tekmovalk na zadnji tekmi COC ni izpolnilo kriterija za naslednjo tekmo COC), če so v
zaostanku do 5% za najboljšo.
2. FIS tekme, potreben je zaostanek na posamični tekmi do 5%.( npr. če je zmagovalka
ranga tekmovalke, ki se uvršča do 3.mesta v COC ali do 20.mesta v WC), ( največ prve
štiri, ki po zaostanku izpolnjujejo omenjen kriterij, če gre za določanje ekipe, pri
popolnjevanju ekipe, gre za zamenjavo in je odvisno od števila tekmovalk, ki na COC niso
zadovoljile z nastopom. )

Opombi:
-

Tekmovalke in tekmovalci, ki so nastopali v svetovnem pokalu se avtomatično lahko
vrnejo na tekme COC pokala, za toliko časa, dokler na tekmah COC pokala izpolnujejo
zahtevan kriterij za nadaljne nastope na teh tekmah.

Zadovoljiva uvrstitev na COC:
MOŠKI:
- Uvrstitev do 30. mesta na tekmi
- ali v ½ uvrščenih na pos. tekmi, če je na štartu več kot 60 tekmovalcev iz 5 OPA držav
- Dokončno ekipo za posamezni COC pokal določi odgovorni trener za COC pokal.
ŽENSKE:
- Uvrstitev do 20. mesta na tekmi
- ali v ½ uvrščenih na posamezni tekmi, če je na štartu več kot 40 tekmovalk iz 5 OPA
držav
- Dokončno ekipo za posamezni COC pokal določi odgovorni trener za COC pokal.

NASTOP NA OPA IGRAH 2019
Glede na predlagani tekmovalni koledar, so predvidene naslednje tekme, ki se bodo
upoštevale pri določitvi ekipe za nastop na OPA igrah 2019 ( letnik 2003, 2004):
- 27.01.2019
- Pokal ALPINA
- množični start ( prosto)
- 16.02.2019
- DP mlajše kategorije
- ski kros ( prosto )
- 23.02.2019
- Pokal ALPINA
- posamični start ( prosto )
-

Štejeta dve najboljši uvrstitvi. Če je več tekmovalcev enakih, ima prednost tisti, ki ima boljši
rezultat na zadnji tekmi.
Točkovanje med tekmovalci na vseh tekmah, je glede na uvrstitve naslednje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

mesto 7 točk
mesto 5 točk
mesto 4 točke
mesto 3 točke
mesto 2 točke
mesto 1 točka

Na tekmovanju bodo predvidoma nastopili od 1 do 4 fantje in od 1 do 4 dekleta vsakega
letnika.
Ekipo letnika 2001 in 2002, ter glede na kakovostne razlike v kategoriji 2003, 2004, bodo
dokončno ekipo sestavili Jože Klemenčič, Marko Gracer in Rok Šolar.

NASTOP NA EYOF 2019 ( letnik 2001 in 2002)
Za izbirne tekme štejejo naslednja tekmovanja:
- 18.12.2018
- DP šprint ( kategorija U18 )
- 26.12.2018
- NBC pokal
- 30.12.2018
- Pokal ALPINA
- 06.01.2019
- NBC pokal
- 12.01.2019
- Pokal ALPINA

-

Od 5 tekmovanj štejejo najboljše 4 tekme, od tega vsaj ena v sprintu. Če je več
tekmovalcev enakih, ima prednost tisti, ki ima boljši rezultat na zadnji tekmi.
Točkovanje med tekmovalci na vseh tekmah, je glede na uvrstitve naslednje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

- sprint prosto
- skupinski start ( klasika )
- sprint klasika
- posamični start ( klasika )
- posamični start ( prosto)

mesto 7 točk
mesto 5 točk
mesto 4 točke
mesto 3 točke
mesto 2 točke
mesto 1 točka

Na tekmovanju bodo predvidoma nastopili 4 fantje in od 4 dekleta.
NASTOP NA POKALU SKIRY 2019
Tako kot v zadnjih sezonah, bodo tekmovalci nastopili v organizaciji svojih klubov.

