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PREAMBULA 
 
Nominačný predpis ZSL pre účasť na podujatiach medzinárodného významu je 
nástroj, ktorý na základe vopred stanovených kritérií priraďuje určitú úroveň 
jednotlivým športovcom Zväzu slovenského lyžovania. Rôzne formáty súťaží a rôzne 
spôsoby ako sú nasadzovaní športovci krajín sveta sa vďaka nemu stávajú 
zrozumiteľnejšie, porovnateľnejšie, prehľadnejšie a transparentnejšie.  
Nominačný rámec tvoria technické kritériá vyjadrené v rôznych vekových 
kategóriách, ktoré sú jedinečné a viažu sa na konkrétne podujatie medzinárodného 
významu. Sú to športové výkony, ktoré má jednotlivec preukázať pri svojej súťažnej 
športovej činnosti v presne určenom sledovanom období. Prostredníctvom tohto 
nástroja majú športovci a športoví odborníci Zväzu slovenského lyžovania možnosť 
porovnať svoju okamžitú výkonnosť a teda zvyšujú transparentnosť rozhodovania 
o skladbe štátnej výpravy SR za účelom výkonu štátneho záujmu v športe formou 
národnej reprezentácie na podujatiach medzinárodného významu v lyžiarskych a 
snowboardových športových odvetviach.  
 
Tento predpis slúži k vytvoreniu užšej selekcie športovcov s najlepšou aktuálnou 
formou ich vrcholovej výkonnosti pre dosahovanie vynikajúcich výsledkov 
v náročných podmienkach na podujatiach medzinárodného významu a poslaní 
vzorne a úspešne reprezentovať Slovenskú republiku prostredníctvom športových 
výkonov vysokej kvality v zahraničí (štátny záujem). Kritériá sa vyhodnocujú na 
základe hodnôt zo sledovaného obdobia uvedenom pre konkrétnu nomináciu, 
pokiaľ Výkonný výbor ZSL neurčí alebo nerozhodne inak.  
 
Splnením niektorého z kritérií predpisu nenastáva u športovca jeho automatické 
zaradenie do štátnej výpravy na podujatie medzinárodného významu. Splnenie 
kritéria je len merateľným prejavom okamžitej výkonnosti športovca na úrovni 
svetovej vrcholovej výkonnosti v danej vekovej kategórii a v príslušnom športovom 
odvetví. Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie 
medzinárodného významu vypracuje Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie 
športu ZSL do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, ktorý má 
výprava na podujatí dosiahnuť.1 
Konečné zloženie štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu  
schvaľuje VV-ZSL podľa článku 41, písmeno o) a p) Stanov ZSL. 
 
Aktuálna výkonnosť - výkonnosť, ktorá zodpovedá je preukázaná v danom 
momente, alebo období monitorovania, a ktorá vie predikovať v prípravnom 
a predsúťažnom  období (mikro, mezo a makro cykloch) prípadne smerovanie, 
úspešnosť / neúspešnosť na základe testov, diagnostiky, pretekov. Aktuálna 
výkonnosť sa monitoruje viackrát za cyklus. 
 

 
1 Cieľ štátnej výpravy na PMV navrhuje príslušná sekcia športu s ohľadom na potreby výpočtu PUŠ, s ohľadom na 
pomer výdavkov na účasť výpravy a výsledkového prínosu očakávaných umiestnení a v súlade s celkovou 
športovou a marketingovou stratégiou ZSL.  
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Vrcholová výkonnosť - výkonnosť, ktorá zodpovedá porovnaniu úzkej špičke tých 
najlepších v Európe, alebo vo svete, v daných vekových kategóriách. Je merateľná  a 
porovnateľná na vrcholných podujatiach - konfrontácia s konkurenciou. Je závislá 
na správnom načasovaní športovej formy pred vrcholným podujatím. Vrcholová 
výkonnosť je stav, kedy je športovec pripravený konkurovať ostatným športovcom 
na vrcholných podujatiach počas celej súťažnej sezóny. 
 
Vynikajúci výsledok - dôsledok dlhodobej vrcholovej výkonnosti. Za vynikajúci 
výsledok v lyžovaní a snowboardingu považujeme všeobecne umiestnenie do 6. 
miesta na niektorom z nasledovných vrcholných podujatí medzinárodného 
významu, a to MSJ, WYOG, EYOF, SP, MS, UVS a ZOH. 
 
Z uvedeného vyplýva, že aktuálna výkonnosť v každom roku v danom období 
monitorovania by mala mať vzostupnú tendenciu, aby sa mohla približovať k 
vrcholovej výkonnosti aj jej stabilizácii, z ktorej vyplynie vynikajúci výsledok, ktorý 
nie je náhodný,  ale je to dôsledok riadeného procesu prípravy športovca  a tento 
proces je exaktne merateľný. 
 
Počet výsledkov vekovej kategórie „Dospelý“ z podujatí Svetový pohár 2023 a Majstrovstvá 
sveta 2023 za uznaný šport lyžovanie pre výpočet PUŠ 2024: 

 

 
c/d – celkom, alebo v disciplíne celkom za predpokladu, že súťaž SP má minimálne 5 a viac kôl 

 
Počet výsledkov vekovej kategórie „Junior“ z podujatí Majstrovstvá sveta juniorov 2023 za 
uznaný šport lyžovanie pre výpočet PUŠ 2024: 
 

 

R-1 (1.10.2022 do 30.9.2023)

MS, SPc/d

I. zjazdové lyžovanie 7

II. bežecké lyžovanie 6

III. snowboarding 2

6

Výpočtová 

skupina

IV.

Športové odvetvie 

podľa FIS

voľný štýl lyžovanie, 

lyžovanie na tráve, 

skoky na lyžiach, 

rýchlostné lyžovanie, 

severská kombinácia, 

telemark

R-1 (1.10.2022 do 30.9.2023)

MSJ

I. zjazdové lyžovanie 6

II. bežecké lyžovanie 5

III. snowboarding 2

voľný štýl lyžovanie, 

lyžovanie na tráve, 

skoky na lyžiach, 

rýchlostné lyžovanie, 

severská kombinácia, 

telemark

4

Výpočtová 

skupina

IV.

Športové odvetvie 

podľa FIS



NOMINAČNÝ PREDPIS ZSL PRE PMV 2023 
 

                                                                                                          ZSL-015    08.12.2022 

  strana 6 
 

Galvaniho 17/A, Zväz slovenského lyžovania, o.z. sekretariat@zsl.sk

821 04 Bratislava +421 907 107 943 www.zsl.sk

V tomto predpise  sa   mužský   rod, použitý  v  súvislosti  s  akoukoľvek  fyzickou 
osobou  (napríklad  podstatné  mená  ako  športovec, lektor, inštruktor, tréner, 
riaditeľ, prezident,   funkcionár, rozhodca  alebo kandidát,  alebo zámená ako on, oni 
alebo im), bude chápať tak, že zahŕňa zároveň ženský rod, pokiaľ nie je v 
konkrétnom prípade uvedené inak. 
Pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené inak, na účely aplikácie tohto predpisu sa 
rozumie kalendárny rok začínajúci sa 1. januára a končiaci sa 31. decembra. 
Pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené inak, na účely aplikácie tohto predpisu sa 
rozumie súťažná sezóna, alebo súťažné obdobie začínajúce sa 1. mája a končiace sa 
30. apríla.  
 
Použité skratky a špecifické označenia 
IOV – Index obtiažnosti výsledku2  
FIS – Medzinárodná lyžiarska federácia / základné medzinárodné podujatia 
SOŠV – Slovenský olympijský a športový výbor 
SP – Svetový pohár 
FMC – Svetový pohár Masters 
MS – Majstrovstvá sveta 
MSJ - Majstrovstvá sveta juniorov 
ZOH – Zimné olympijské hry 
YOG – Olympijské hry mládeže 
EYOF – Európske olympijské hry mládeže 
COC – kontinentálne poháre FIS (EUC, NAC, SAC, NZAC, FAC) 
UNI – akademické podujatia (Svetová Univerziáda) 
CHI – žiacke podujatia 
MA/MAaO – podujatia Masters a Open 
NC/MSR – Majstrovstvá SR 
RD – reprezentačné družstvo 
SG – superobrovský slalom 
SL – slalom 
OS/GS – obrovský slalom 
DH – zjazd 
PAR/PSL/PGS - paralelné preteky v slalome / obrovskom slalome 
SC - superkombinácia 
AC – alpská kombinácia 
SX – skicross 
SBX – bordercross 
SNB PGS/PSL – alpský snowboarding 
PŽ-ZSL – Pohár žiactva ZSL v zjazdovom lyžovaní 
PMaO-ZSL – Pohár Masters a Open ZSL v zjazdovom lyžovaní 
VV-ZSL – Výkonný výbor ZSL 
TCM – Team Captain Meeting, porada trénerov   
WCr – World Cup rules 
 

 
2 IOV je pomer umiestnenia športovca a počtu všetkých športovcov na štarte pretekov prenásobený číslovkou 100. 
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A1/ ALPSKÉ DISCIPLÍNY - zjazdové lyžovanie 
 

1. Nominačný predpis na Majstrovstvá sveta 2023 
 
Na podujatie Majstrovstiev sveta 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného 
nominačného predpisu: 
 
MIESTO Courchevel 
DÁTUM 6.-19.2.2023 
ŠPORTOVEC Junior, Senior  
ROČNÍK 2006 a starší 

NOMINAČNÉ 
OBDOBIE 

1. Júna aktuálnej sezóny (v ktorej sa uskutočnia MS) až do 
termínu štyri (4) dni pred posledným dňom (určuje FIS) zaslania 
oficiálnej prihlášky  

DISCIPLÍNY SL, GS, SG, DH, AC, TE, PSL podľa upresnenia FIS 

KRITÉRIÁ 

Pretekári sú nominovaní na základe nasledovných bodov a to v 
každej disciplíne samostatne (SL, GS, SG, DH, AC, PAR) 
1. poradie vo WCSL v danej disciplíne 
2. získané WC body v aktuálnej sezóne 
3. získané EC body v aktuálnej sezóne 
4. Poradie vo svetovom rebríčku vyjadrených FIS bodmi, podľa 
umiestnenia samostatne v disciplíne podľa poslednej LB pred 
pretekmi pri zohľadnení aktuálnej výkonnosti pretekára a jeho 
postavení vo svetovom rebríčku v disciplíne.  
5. Na MS 2023 budú nominovaní najlepší 4 pretekári 

v disciplíne pokiaľ plnia bod 1.-3. Poradie sa určí podľa 
dosiahnutých bodov vo WC ďalej podľa počtu bodov 
dosiahnutých v EC v deň nominácie.  

6. Nominácia môže byť doplnená podľa bodu 4 pričom: 
a) Pretekári ktorí sú navrhovaní  do nominácie musia mať 

v aktuálne prebiehajúcej sezóne aspoň jeden výsledok 
v disciplíne GS alebo SL pod 50 FIS bodov u mužov a 40 
FIS bodov u žien. Takíto pretekári budú vzhľadom na 
aktuálnu výkonnosť uprednostnený pred pretekármi 
ktorí budú na základe bodu 4 nižšie v bodovom rankingu 
podľa poslednej LB pred pretekmi alebo neplnia bod 6 
odsek a.) 

b) Pretekári ktorí sú navrhovaný do nominácie 
v disciplínach DH, SG musia mať aspoň jeden výsledok 
pod 60 FIS bodov zídený v aktuálne prebiehajúcej 
sezóne. V prípade účasti v AC musia pretekári plniť 
vyššie uvedenú podmienku pre disciplínu DH alebo SG. 

c) V prípade vyššieho záujmu a záujmu ZSL vzhľadom na 
dosiahnutie výsledku do výpočtu PUŠ, možnosť postaviť 
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Team na PAR alebo ako náhradníci nominovaných 
pretekárov, môžu byť nominovaní aj pretekári ktorí 
neplnia podmienku bod 6 odsek a, b). 

 
V odôvodnených prípadoch môže Sekcia alpských disciplín na 
návrh športovo technického riaditeľa AD  rozhodnúť 
o nominácii pretekára v rozpore s bodmi 1 až 4. 
 
V prípade, že počet nominovaných športovcov M a Ž 
nedosiahne max. kvótu, môže VV ZSL doplniť nomináciu 
športovcov na návrh Športovo–technického riaditeľa Sekcie 
alpských disciplín ZSL, podľa jednotlivých disciplín3 

 
Konečné nominácie schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 41, písm. 
p) Stanov ZSL. 
 
Kritéria na TE a PSL 
 

1. Pretekári sú nominovaní na základe PWSL (parallel world 
seeding list) alebo WCSL z disciplíny PARALEL a to do 
počtu maximálne troch (3) pretekárov (žien a mužov)   

 
Hlavný tréner na MS je oprávnený prísť s návrhom dodatočnej 
nominácie priamo na MS pre najlepší možný výsledok pre 
Slovensko a zorganizovať nomináciu na tímovú súťaž.  
Pravidlá nominácie: 
• nominácia sa skladá z 3 (troch) kôl a súčet najlepších 2 

(dvoch) časov sa berie ako výsledok, 
• pokiaľ pretekár nedokončil minimálne 2 (dve) jazdy, je 

vyradený z nominácie, 
• odporúča sa vypreparovaná trať a použiť štartovaciu rampu, 

ktorá spĺňa homologizáciu FIS pre Team event, 
• všetky jazdy musia byť zaznamenané na video, 
• usporiadanie dodatočnej nominácie t.j. miesto, dátum 

a pretekárov na nomináciu schvaľuje VV-ZSL na návrh 
Športovo-technického riaditeľa Sekcie alpských disciplín 
ZSL na základe odporúčania hlavného trénera MS. 

 
Konečné nominácie schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 41, písm. 
p) Stanov ZSL4. 

 
3 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje Športovo-
technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, ktorý má 
výprava na podujatí dosiahnúť. 
4 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje Športovo-
technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, ktorý má 
výprava na podujatí dosiahnuť. 
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2. Nominačný predpis na Majstrovstvá sveta juniorov 2023 
 
Na podujatie Majstrovstiev sveta juniorov 2023 sa nominujú športovci podľa 
nasledovného nominačného predpisu: 
MIESTO St. Anton 
DÁTUM 17.-26.1.2023 
ŠPORTOVEC Junior  
ROČNÍK 2002 – 2006 
NOMINAČNÉ 
OBDOBIE 

1. júl 2022 (v ktorej sa uskutočnia MSJ) až do termínu konečnej 
nominácie dňa 8.1.2023.  

DISCIPLÍNY DH, SL, GS, SG, AC, TE 

KRITÉRIÁ 

1. Podľa bodov získaných v pretekoch WC a EC 
v nominačnom období (v ktorej sa uskutočnia MSJ) 
v disciplíne SL, GS, SG, DH. 

2. Do nominácie sa započítava priemer FIS bodov 
dosiahnutých v dvoch (2) najlepších pretekoch počas 
nominačného obdobia: 

Samostatne pre disciplínu SL 
Samostatne pre disciplínu GS 
Samostatne pre disciplínu SG  
Samostatne pre disciplínu DH 
Nominovaní sú pretekári (M/Ž), ktorí dosiahnu najnižší 
priemer bodov dvoch (2) najlepších FIS bodovaných 
pretekov v disciplíne, počas nominačného obdobia.  

3. Na MS 2023 budú nominovaní najlepší 4 pretekári 
v disciplíne pokiaľ plnia bod 1. Poradie sa určí podľa 
dosiahnutých bodov vo WC ďalej podľa počtu bodov 
dosiahnutých v EC v deň nominácie.  
Nominácia môže byť doplnené podľa bodu 2 pričom: 

4. Pretekári ktorí sú navrhovaní  do nominácie musia mať 
v aktuálne prebiehajúcej sezóne aspoň jeden výsledok 
v disciplíne GS alebo SL pod 60 FIS bodov u mužov a 60 
FIS bodov u žien.  

5. V disciplíne SG a DH musí pretekár uchádzajúci sa 
o nomináciu mať aspoň jeden výsledok dosiahnutý počas 
kvalifikačného obdobia pod hranicou 80 FIS bodov u mužov 
a 80 FIS bodov u žien. 

6. Pri vyrovnanosti (rozmedzie plus/mínus 3 FIS body)  bodov 
dosiahnutých v nominačnom období podľa bodu 2 bude 
použitý ako ďalší ukazovateľ lepšie umiestnenie v disciplíne 
vo svetovom rebríčku FIS  prepočtom z výsledkov 
dosiahnutých v nominačnom období porovnávaných 
pretekárov. (dosiahnuté body = ranking).                                                                       

5. Body zo sezóny 2021/2022 nebudú pri nominácii 
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akceptované, ale môžu byť použité v prípade rovnosti 
bodov viacerých pretekárov ako dlhodobý ukazovateľ 
výkonnosti.  

6.  Pri nomináciách podľa bodu 1 a 2 sa bude zohľadňovať 
aktuálna výkonnosť pretekárov. 

7. V prípade vyššieho záujmu a záujmu ZSL vzhľadom na 
dosiahnutie výsledku do výpočtu PUŠ, možnosť postaviť 
tím na AC a  na Team event v PAR alebo ako náhradníci 
nominovaných pretekárov, môžu byť  nominovaní aj 
pretekári ktorí neplnia podmienku bodu 3 a 4. 

8. V odôvodnených prípadoch môže Sekcia alpských disciplín 
na návrh športovo technického riaditeľa AD  rozhodnúť 
o nominácii pretekára v rozpore s bodmi 1 až 5. 

 
Konečné nominácie schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 41, písm. 
p) Stanov ZSL5.  

 
3. Nominačný predpis na zimnú Svetovú Univerziádu 2023 

 
Na zimnú Svetovú Univerziádu 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného 
nominačného predpisu: 
MIESTO LakePlacid 
DÁTUM 12.-22.1.2023 
ŠPORTOVEC narodení od 1.1.1998 – 31.12.2005 

PRÍSLUŠNOSŤ 

−  študent vysokej školy, doložené potvrdením o prijatí v 
septembri príslušného roku/sezóny (v ktorej sa uskutoční 
Univerziáda) 

−  úspešný absolvent s ukončeným štúdiom v roku 2022. 
NOMINAČNÉ 
OBDOBIE 1. 7. 2022 – 27.11.2022 

DISCIPLÍNY SG, SL, GS, TE, AC 

KRITÉRIÁ 

1. Na Univerziádu budú nominovaní pretekári zo súčtu FIS 
bodov na základe poslednej platnej FIS listiny z dvoch 
rôznych disciplín. 

2. Nominovaní budú pretekári (M/Ž), ktorí dosiahnu najnižší 
súčet FIS bodov z dvoch rôznych disciplín podľa bodu 1 
a zoradení do počtu určeného kvótou (M/Ž). 

3.  Pri nomináciách podľa bodu 1 a 2 sa bude zohľadňovať 
aktuálna výkonnosť pretekárov. 

  

 
5 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje Športovo-
technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, ktorý má 
výprava na podujatí dosiahnuť. 
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Konečné nominácie schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 41, písm. 
p) Stanov ZSL6. 

 
 

4. Nominačný predpis na Európsky olympijsky festival mládeže 2023 
 
Na podujatie EYOF 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného nominačného 
predpisu: 
MIESTO  Fruilly Venezia Giulia/ITA 
DÁTUM  21.-28.1.2023 
ŠPORTOVEC Junior  
ROČNÍK 2005-2006 

NOMINAČNÉ 
OBDOBIE 

Od 1. júla v aktuálnej sezóne (v ktorej sa uskutoční EYOF) až do 
termínu sedem (7) dní pred posledným dňom nahlásenia zoznamu 
športovcov (shortlist) na základe výzvy SOŠV. 

DISCIPLÍNY SL, TE PSL, GS, SG 

KRITÉRIÁ 

1. Do nominácie sa započítavajú dva najlepšie výsledky 
nasledovne.  Najlepší výsledok v disciplíne plus najlepší 
výsledok v druhej disciplíne vyjadrený FIS bodmi.  Každý zo 
započítaných výsledkov musí byť zídený v inej nominačnej 
disciplíne. Nominačné disciplíny: SL, GS a SG. Uvažuje sa súčet 
započítaných výsledkov. Nominovaní budú pretekári, ktorí 
dosiahnu najnižší súčet započítaných FIS bodov v rámci 
stanovenej kvóty SOŠV.  

2. Na podujatie EYOF 2023 bude nominovaný jeden najlepší 
pretekár M/Ž v ročníku 2005 na základe base listu 2023, do 
plnej kvóty budú nominovaní pretekári podľa vyššie 
uvedeného bodu 1. V prípade zranenia menovaných 
pretekárov sa ide podľa bodu 1. 

3. Do nominácie sa započítava:  
1. SL – jeden najlepší výsledok spolu s GS – jeden najlepší 

výsledok 
2. SL – jeden najlepší výsledok spolu s SG – jeden najlepší 

výsledok 
3. GS – jeden najlepší výsledok spolu s SG – jeden najlepší 

výsledok 
 

Nominovaní budú pretekári (M,Ž) na základe vyššie definovaných 
kritérií – najnižším súčtom FIS bodov podľa bodu 1 až 3 pri 

 
6 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje Športovo-
technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, ktorý má 
výprava na podujatí dosiahnuť. 
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zohľadnení aktuálnej výkonnosti. 
 
Konečné nominácie schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 41, písm. p) 
Stanov ZSL7. 

 
5. Nominačné kritéria na preteky s obmedzenou kvótou 

 
5.1. Preteky Svetového pohára 2022/23 

 
Pretekár si zabezpečí miesto na štart vo Svetovom pohári (WC) na základe splnenia 
kritéria o Národnej kvóte podľa FIS WC Rules art. 3.3 do počtu 8 žien / 7 mužov za 
krajinu (ak sa nachádza do 60. miesta vo WC Start List viac pretekárov, bude 
dochádzať k ich striedaniu na základe pokynu Športovo–technického riaditeľa). 
Základnú kvótu WC Rules art. 3.2. na pretekoch WC obsadzujú ďalší pretekári 
v súlade s FIS WC Rules art. 3.2. podľa nižšie uvedených kritérií: 
1. poradie podľa Basic Quota WC Rules art. 3.2. 
2. poradie podľa National Quota WC Rules art. 3.3.  
3. V prípade, že viac pretekárov splnilo podmienky štartu vo WC a zároveň nie sú vo 

WC Start List do 60. miesta, prednosť štartu má pretekár, ktorý bude mať lepšie 
postavenie vo svetovom rebríčku FIS v aktuálnej listine bodov v disciplíne, pokiaľ 
Športovo–technický riaditeľ nerozhodne inak pri zohľadnení aktuálnej 
výkonnosti alebo podľa výsledkov z nominácie, ktorej podmienky budú dopredu 
určené Športovo–technickým riaditeľom (resp. tréning zjazdu WC Rules art.3.5.). 
Nominácia môže byť z dopredu určených FIS pretekov, tréningu a pod., za 
dodržania pravidiel FAIR – PLAY a dodržania pravidla aktuálnej výkonnosti. 
Nominácie sa môžu zúčastniť iba pretekári spĺňajúci podmienky štartu podľa WC 
Rules art. 3.2. V prípade rovnakej aktuálnej výkonnosti môže športovo–technický 
riaditeľ rozhodnúť o možnosti striedavého štartu.  

4. Pravidlo striedavého štartu: 
• striedavý štart je štart rovnakého pretekára v dvoch bezprostredne po sebe 

nasledujúcich pretekoch v danej disciplíne, v danej sezóne 
• pri zrušení pretekov WC sa pravidlo striedavého štartu posúva na ďalšie 

preteky 
• pokiaľ pretekár na pretekoch, na ktoré bol nominovaný max 2-krát a 

minimálne 1-krát, postúpi do druhého kola, bez ohľadu na to, či dokončí 
druhé kolo, získava právo štartovať nasledujúce jedny preteky WC v danej 
disciplíne.     

5. Pri zhode FIS bodov získava štartovacie právo pretekár – víťaz nominácie. 
Nominácia prebehne medzi pretekármi v disciplíne GS, SL, PAR, toto pravidlo sa 
týka iba pretekárov spĺňajúcich FIS ICR pravidlo pre štart vo WC.  

 
7 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje Športovo-
technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, ktorý má 
výprava na podujatí dosiahnúť. 
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5.2. Preteky Kontinentálnych pohárov 2022/23 
 
Kvóty pre preteky Kontinentálnych pohárov EUROPEAN CUP, NOR-AM CUP, FAR 
EAST CUP, SOUTH AMERICAN CUP, AUSTRALIA NEW ZEALAND CUP upravujú 
pravidlá FIS COC Rules. 
 
Nominovaní športovci na preteky (NAC, FEC, SAC, ANC) sú najlepší pretekári SR do 
počtu maximálnej kvóty, podľa týchto kritérií: 
 

1. Poradie v TOP 15 daného kontinentálneho pohára v danej disciplíne. 
2. Pretekári, ktorí získali v COC dostatok bodov, aby boli zaradení na štartovú listinu 

príslušného pohára. 
3. Poradie v COC Start List daného kontinentálneho pohára v danej disciplíne. 
4. Poradie vo WC Start List v danej disciplíne. 
5. Poradie vo svetovom rebríčku vyjadrených FIS bodmi. 
6. Pokiaľ pretekár sabotuje štart na COC a neodhlási sa z pretekov z objektívnych 

príčin v termíne určenom FIS na zaslanie finálnej prihlášky (zvyčajne 7 dní pred 
pretekmi) a tým zabráni štartu iného pretekára, nebude mu umožnené štartovať 
ani v ďalších pretekoch COC.  
 

Nominovaní športovci na preteky European cup (EC) budú najlepší pretekári SR do 
počtu maximálnej kvóty podľa týchto kritérií: 
 
1. Poradie v EC Start List TOP 15 v danej disciplíne. 
2. Pretekári, ktorí získali v EC Start List viac ako 450 bodov alebo pretekári, ktorí 

majú viac ako 450 bodov v aktuálnej sezóne hodnotenia EC. 
3. Poradie v EC Start List v danej disciplíne. 
4. Poradie WC Start List v danej disciplíne do 45. miesta. 
5. Poradie vo svetovom rebríčku vyjadrených FIS bodmi.  
6. V prípade porovnateľnej výkonnosti vyjadrenej FIS bodmi v aktuálnej FIS listine 

bodov, bude nominovaný pretekár s lepšou aktuálnou výkonnosťou.  
6. Ak to situácia dovolí a pretekári sa zúčastnia nominácie, ktorej podmienky budú 

dopredu určené športovo – technickým riaditeľom (resp. tréning zjazdu). 
Nominácia môže byť z dopredu určených FIS pretekov alebo tréningu za 
dodržania pravidiel Fair-play a dodržania pravidla aktuálnej výkonnosti. 
Nominácie sa môžu zúčastniť iba pretekári spĺňajúci podmienky štartu podľa WC 
Rules art. 3.2. V prípade rovnakej aktuálnej výkonnosti môže športovo – technický 
riaditeľ rozhodnúť o možnosti striedavého štartu.  

7. Víťaz nominácie má právo štartovať na dvoch nasledujúcich pretekoch EC danej 
disciplíny 

8. Pravidlo pre preteky DH v EC pri porovnateľnej výkonnosti budú prihlásení na 
preteky viacerí pretekári a ich výsledok z posledného oficiálneho tréningu 
v daných pretekoch sa bude považovať ako výsledok nominácie. Tzn. rýchlejší 
pretekár, ktorý prejde traťou podľa pravidiel ICR, bude nominovaný na hlavné 
preteky DH EC. Pri zhode rovnakého výsledného času bude uprednostnený 
pretekár s lepšou aktuálnou výkonnosťou za posledné obdobie bezprostredne 
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pred pretekmi.  
9. Pokiaľ pretekár sabotuje štart na EC a neodhlási sa z pretekov z objektívnych 

príčin v termíne určenom FIS na zaslanie finálnej prihlášky (zvyčajne 7 dní pred 
pretekmi) a tým zabráni štartu iného pretekára, nebude mu umožnené štartovať 
ani v ďalších pretekoch EC.  

 
Vedúci výpravy SVK  pre účasť na podujatiach Kontinentálneho pohára je 
tréner/zástupca8 pretekára, ktorý je najvyššie postavený v aktuálnej listine FIS.  
  

5.3. Preteky FIS 2022/23 
 
Kvótu daných pretekov môžu naplniť najlepší pretekári podľa umiestnenia 
vyjadreného FIS bodmi v aktuálnej FIS listine bodov.  
 
Účasť na pretekoch FIS je možná so súhlasom osoby, ktorá je jediná oprávnená 
zasielať prihlášky na predpísaných formulároch na všetky medzinárodné FIS 
podujatia.  
Žiadateľ nahlási výlučne písomne e-mailom na adresu alpine@zsl.sk  
Do tela e-mailu uviesť: 
Dátum podujatia, Miesto podujatia, Disciplína, Meno pretekára, FIS  kód, 
Do predmetu e-mailu uviesť:   
Prihláška 
 
Podmienky pre prihlásenie:  
• Na všetky FIS preteky je nutné posielať prihlášky na preteky najneskôr 72 hodín 

pred konaním porady družstiev (TCM). 
• Pri pretekoch s neobsadenou kvótou je možnosť posledného prihlásenia na 

preteky 48 hodín pred konaním (TCM). 
• Na EC/WC preteky podľa harmonogramu preliminary / final entry pre aktuálnu 

súťažnú sezónu bez výnimky. 
• Preteky s inými prihlasovacími podmienkami ako sú napr. NC, MSJ, Univerziáda, 

MS, EYOF, YOG, ZOH – sa riadia osobitným režimom. 
• Pre všetky FIS preteky všeobecne platí, že prednosť štartu majú pretekári, 

s nižším FIS bodovým ohodnotením.  
• V prípade bezbodových pretekárov (1. rokom FIS) rozhoduje dosiahnuté celkové 

poradie v Pohári žiactva ZSL v disciplíne  za predchádzajúcu súťažnú sezónu. 
• Poradie zaradenia na prihlášku na FIS podujatie je určené podľa aktuálnej FIS 

listiny bodov, platnej v deň TCM. 
• Náklady na účasť na pretekoch v zahraničí si hradia pretekári a ich realizačné tímy 

z vlastných zdrojov, pokiaľ vedenie Sekcie alpských disciplín ZSL, alebo VV-ZSL 
nerozhodne inak. 

 
8 Osoba musí disponovať platnou odbornou kvalifikáciou Inštruktor/Tréner AD minimálne 1.stupňa. V opačnom 
prípade nemôže byť označená na prihláške ako „vedúci výpravy“.  

mailto:alpine@zsl.sk
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• Za dodržanie termínov podávania prihlášok zodpovedá Športovo–technický 
riaditeľ Sekcie alpských disciplín ZSL alebo ním poverená osoba. 

• Pre prihlasovanie na preteky do výšky kvóty na disciplínu Alpská kombinácia bude 
prioritne použitá aktuálna FIS listina bodov pre Alpskú kombináciu. 

• Pri naplnenej kvóte sa pretekár nesmie opätovne prihlásiť na tie isté preteky 
(prihlásiť, odhlásiť a opätovne prihlásiť). 

Pokiaľ pretekár sabotuje štart na COC/FIS pretekoch a neodhlási sa z pretekov 
z objektívnych príčin v termíne určenom FIS na zaslanie finálnej prihlášky a tým 
zabráni štartu iného pretekára, bude toto konanie posudzované z disciplinárneho 
hľadiska.   
 

6. Nominačný predpis na FIS Children podujatia 2023 
 
Na podujatia FIS Children 2023 sú nominovaní pretekári na základe výsledkov 
v stanovených nominačných pretekoch, ktorým môže byť aj riadne určené kolo 
Pohára ZSL U14/16 2022/23, ktoré sa uskutočnia bezprostredne pred konaním 
zahraničného podujatia. Do nominačného hodnotenia sa nebudú brať do úvahy 
výsledky z predchádzajúcich pretekov, ani iné lepšie započítané body v prípade, že 
v Nominačných pretekoch pretekár dosiahne horšie bodové umiestnenie. Na FIS 
Children 2023 podujatiach sa môžu zúčastniť športovci na základe pravidla FIS ICR 
čl.608.5. Konečné nominácie navrhuje Športovo-technický riaditeľ alpských disciplín 
a schvaľuje  VV-ZSL. 
 

KATEGÓRIA NOMINÁCIA DIEVČATÁ NOMINÁCIA CHLAPCI 
Ml. žiactvo 2 2 
St. žiactvo 3 3 

 
Každý pretekár zo staršieho žiactva, ktorý bude nominovaný na podporované 
zahraničné FIS Children preteky, sa týchto môže zúčastniť maximálne 3krát.  Každý 
pretekár z mladšieho žiactva, ktorý bude nominovaný na podporované zahraničné 
FIS Children preteky, sa týchto môže zúčastniť maximálne 2krát.  
 
Na podporované preteky vo Val D’Isere sa bude nominovať len na základe 
započítaných bodov z pretekov v superobrovskom slalome. Nasedenie pretekárov 
na disciplínu v superobrovskom slalome môže upraviť jedine výsledok dosiahnutý 
v interných Nominačných pretekoch v superobrovskom slalome (SG kemp). 
Nasadzovanie v disciplíne slalom bude podľa dosiahnutých započítaných bodov. 
V prípade rovnosti započítaných bodov sa budú brať do úvahy sumárne body. 
 
V prípade neuskutočnenia disciplíny superobrovský slalom sa použijú započítane 
body dosiahnuté v obrovskom slalome. V prípade rovnosti započítaných bodov 
budú rozhodovať sumárne body dosiahnuté v obrovskom slalome. Ako alternatívna 
možnosť sa urobia nominačné preteky v disciplíne superobrovský slalom, kde sa 



NOMINAČNÝ PREDPIS ZSL PRE PMV 2023 
 

                                                                                                          ZSL-015    08.12.2022 

  strana 16 
 

Galvaniho 17/A, Zväz slovenského lyžovania, o.z. sekretariat@zsl.sk

821 04 Bratislava +421 907 107 943 www.zsl.sk

nominuje prvých 10 pretekárov z každej kategórie v priebežnom hodnotení 
v disciplíne obrovský slalom podľa započítaných bodov. V prípade realizácie 
Nominačných pretekov (neuskutočnenia pretekov v SG Pohára ZSL U14/16 
2022/23) je tento nadradený a pretekári sa nominujú na základe výsledkov 
nominácie.  
 
V prípade neuskutočnenia jednej alebo obidvoch disciplín počas nominačných 
pretekov sa ako nominačné hodnotenie použijú započítané body z disciplíny 
v Pohári ZSL U14/16 2022/23, v ktorých sa nominačné preteky neuskutočnili. V 
prípade rovnosti započítaných bodov sa použijú ako kritérium sumárne body 
aktuálnej sezóny súťaže Pohára ZSL U14/16 2022/23 v disciplíne. 
 
V prípade, že sa pred prvými zahraničnými pretekmi neuskutočnia žiadne 
celonárodné preteky ZSL, na základe ktorých by sa mohli športovci nominovať (zlé 
poveternostné, snehové podmienky, alebo iné objektívne príčiny),  športovci  môžu 
byť nominovaní na vybrané FIS Children podujatie v sezóne 2022/23 na základe 
celonárodných nominačných pretekov uskutočnených v zahraničí.  
 

6.1. Nominačný predpis na Interkritérium Vrátna 2023 
 
Ak organizátor podujatia Interkritérium Vrátna 2023 umožní štart väčšieho počtu 
domácich športovcov ako určuje Nominačný predpis podľa pravidla FIS ICR čl.608.5 
je určenie nominácie týchto športovcov stanovené na základe postupnosti 
dosiahnutých výsledkov v nominačných pretekoch v každej kategórii. Športovci 
nominovaní na Interkritérium Vrátna 2023 sa v nominačných pretekoch musia 
umiestniť v súčte bodov z oboch disciplín do 15. miesta. Športovci, ktorí nespĺňajú 
tento predpis, nemôžu štartovať na podujatí Interkritérium Vrátna 2023. Športovo-
technický riaditeľ alebo ním vopred poverená osoba má právo v prípade ďalších 
voľných miest po nominovaní prvých 15 športovcov v každej kategórii doplniť 
nomináciu o ďalších športovcov do počtu schválenej kvóty na preteky, a to 
identickým spôsobom ako v prípade predchádzajúcej nominácie. Športovci, ktorých 
Športovo-technický riaditeľ, alebo ním poverená osoba nenominuje, sa nemôžu 
takéhoto podujatia zúčastniť. 
 

6.2. Nominačný predpis na Skiinterkritérium Říčky 2023 
  
Športovci, ktorí sa nominovali na podujatie Alpecimbra 2023, Folgaria, nebudú 
nominovaní na preteky Skiinterkritérium Říčky 2023. 
Na podujatie Skiinterkritérium Říčky 2023 budú nominovaní pretekári B tímu podľa 
najlepších dosiahnutých výsledkov v posledných nominačných pretekoch. B tím je 
tvorený 3 pretekármi staršieho žiactva ž/m a 2 pretekármi mladšieho žiactva ž/m. V 
prípade navýšenia kvóty pre Slovensko na toto podujatie je možné po rozhodnutí 
odbornej pracovnej skupiny U16 a Športovo-technického riaditeľa ZSL nominovať 
pretekárov, ktorí po nominačných pretekoch sú nominovaní ako C tím. 
V prípade, že športovec nominovaný na podujatie Alpecimbra 2023 sa bude chcieť 
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zúčastniť pretekov Skiinterkritérium Říčky 2023, bude mu toto umožnené a jeho 
miesto v A tíme bude nahradené ďalším pretekárom v poradí. V tomto prípade už 
takýto športovec nebude nominovaný na podujatie Alpecimbra 2023. 
 
Tento bod predpisu nadobúda účinnosť len v prípade že nominovaný „A“ tím na 
podujatie Alpecimbra 2023 bude mať zabezpečený účelový tréningový kemp 
vzťahujúci sa k tomuto podujatiu buď priamo v mieste konania podujatia, alebo 
v stredisku s podobným profilom svahu na akom sa bude súťažiť. V prípade 
neuskutočnenia tréningového kempu pre nominovaný „A“ tím na podujatie 
Alpecimbra 2023 tento bod predpisu stráca účinnosť a títo športovci budú môcť byť 
nominovaní na podujatie Skiinterkritérium Říčky 2023. 
 

6.3. Nominačný predpis na vybrané FIS Children podujatia 2023 
 
Podkladom pre nomináciu na medzinárodné podujatia FIS Children 2023 je súčet 
bodov dosiahnutých v absolvovaných disciplínach v nominačných pretekoch, na 
základe ktorých sa športovec nominuje na príslušné podujatie. V prípade rovnosti 
súčtu bodov rozhoduje súčet časov z obidvoch nominačných disciplín. Na 
stanovenie nominácie na všetky vybrané podujatia FIS Children 2023 sa použije 
výsledok z posledných nominačných pretekov až do uskutočnenia nasledujúcich 
nominačných pretekov. 
 
O nominovaní športovca na základe výsledkov z posledných nominačných pretekov 
pred  vybraným FIS Children 2023 podujatím, informuje Športovo-technický riaditeľ 
Sekcie alpských disciplín ZSL prostredníctvom e-mailu trénera nominovaného 
športovca. Manažér Sekcie alpských disciplín ZSL predkladá Výkonnému výboru ZSL 
návrh predbežnej nominácie a zároveň informuje Športovo-technického riaditeľa 
ZSL a príslušného pracovníka Oddelenia starostlivosti o reprezentáciu ZSL. 
 
Realizačný tím výpravy schvaľuje Výkonný výbor ZSL a to minimálne za každú 
súťažnú kategóriu jeden (1) nominovaný tréner. 
Každý nominovaný tréner na podporované zahraničné podujatie ma nárok na 
odmenu9, a to v sume  60 Eur/deň vrátane cesty na miesto podujatia. Nominovaný 
tréner, ktorý je zároveň aj Vedúcim výpravy má nárok na odmenu10  80 Eur/deň 
vrátane cesty na miesto podujatia (nominovaný tréner musí mať pre tento účel 
riadne podpísanú mandátnu zmluvu zo ZSL ako športový odborník). 
 
Účasť nominovaných športovcov je potrebné potvrdiť najneskôr do dvoch (2) dní po 
oznámení nominácie. Odhlásiť účasť je možné najneskôr do troch (3) dní pred 
odchodom výpravy na podujatie prostredníctvom e-mailu Športovo-technickému 
riaditeľovi Sekcie alpských disciplín ZSL. Pri nesplnení tejto podmienky, daný 

 
9 Odmena je vyplatená oproti platnej zmluve o výkone činnosti športového odborníka registrovaného v ISŠ MŠVVaŠ 

SR a predloženej faktúre v súlade s daňovými a účtovnými predpismi SR.   
10 Odmena je vyplatená oproti platnej zmluve o výkone činnosti športového odborníka registrovaného v ISŠ 

MŠVVaŠ SR a predloženej faktúre v súlade s daňovými a účtovnými predpismi SR.   
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športovec v prípade úspešnej nominácie  na ďalšie FIS Children podujatie 2023, 
nebude  na toto podujatie nominovaný (dištanc na jedno (1) zahraničné podujatie).  
 
Nominácia trénerov pre jednotlivé kategórie sa určuje podľa športovca, ktorý je 
víťazom posledných nominačných pretekov pred vybraným FIS Children podujatím 
2023. V prípade zrieknutia sa trénerskej nominácie je vymenovaný tréner druhého 
resp. nasledujúceho športovca zo zoznamu nominácie. 
 

6.4. Vybrané medzinárodné FIS Children podujatia 2023 
 

 
V prípade potvrdenia nominácie a neúčasti na pretekoch bez ospravedlnenia, resp. 
neskorého oznámenia neúčasti, je nominácia športovcovi započítaná do počtu 
absolvovaných pretekov.  
 

6.5. Nominačný predpis na ostatné FIS Children podujatia 2023 
 
Na ostatné FIS Children podujatia 2023, ktoré nie sú zaradené ako podporované FIS 
Children podujatia ZSL, sa môžu nominovať pretekári na základe výsledkov 
z posledných nominačných pretekov. V prípade zvýšeného záujmu o účasť na 
medzinárodných pretekoch FIS pre kategóriu U14 a U16 majú prednosť pri 
nominácii pretekári, ktorí sa v hodnotení v posledných nominačných pretekoch 
umiestnili na lepšie bodovanej pozícii. Doplnenie pretekárov do predpísanej kvóty 
je výhradne na základe celkového umiestnenia v posledných absolvovaných 
nominačných pretekoch.  
Predpis pre nomináciu je nasledovný: 
 

1. Celkové poradie z posledných nominačných pretekov pred nomináciou na 
podujatie FIS. 

2. v prípade rovnosti bodov v nominačných pretekoch, rozhoduje súčet časov 
dosiahnutých v obidvoch nominačných disciplínach, 

3. v prípade rovnosti súčtu dosiahnutých časov v obidvoch nominačných  
disciplínach sa použije sumárny počet započítaných bodov v hodnotení 
Pohára ZSL U14/16 2022/23. 

4. v prípade rovnosti započítaných bodov v hodnotení Pohára ZSL U14/16 
2022/23 sa použije sumárny počet všetkých bodov dosiahnutý v pretekoch 
Pohára ZSL U14/16 2022/23. 

 

NÁZOV MIESTO KRAJINA 
ALPECIMBRA Folgaria ITA 
POKAL LOKA Stari Vrh SLO 

PINOCCHIO SUGLI SKI Abetone ITA 
LA SCARA Val d'Isere FRA 
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Predpisom pre nasadzovanie všetkých zúčastnených športovcov zo Slovenska 
do jednotlivých skupín pre každú disciplínu samostatne je poradie športovcov na 
základe výsledku z posledných nominačných pretekov v disciplíne pred predmetným 
FIS Children podujatím 2023.  
Predpis pre nasadzovanie je nasledovný: 
 

A. poradie v disciplíne podľa dosiahnutého výsledku z nominačných pretekov, 
B. v prípade rovnosti dosiahnutého výsledku v disciplíne v nominačných 

pretekoch, rozhoduje súčet časov dosiahnutých v obidvoch nominačných 
disciplínach, 

C. v prípade rovnosti súčtu dosiahnutých časov v obidvoch nominačných  
disciplínach sa použije súčet bodov dosiahnutých v disciplíne v dvoch 
najbližšie po sebe realizovaných pretekoch súťaže Pohára ZSL U14/16 
2022/23, 

D. v prípade rovnosti započítaných bodov v disciplíne SG je poradie určené 
sumárnymi bodmi v celkovom hodnotení danej disciplíny (priebežné celkové 
poradie v Pohára ZSL U14/16 2022/23). 

 
Prezentáciu a nasadzovanie športovcov mimo nominovaných športovcov na 

podujatia Interkritérium Vrátna 2023 a Skiinterkritérium Říčky 2023 si zabezpečuje 
menovaný vedúci výpravy, prípadne tréneri takýchto jednotlivých pretekárov 
individuálne s organizátorom podujatia za dodržania poradia pretekárov v Pohára 
ZSL U14/16 2022/23. 
 
Pre potreby nominácie budú použité preteky podľa Kalendára pretekov ZSL 
U14/U16 2022/23 nasledovne: 
 
Nominácia na Alpecimbra Folgaria: 
3. kolo Vrátna, 13.-14.1.2023 
 
Nominácia Škofja Loka 
4. kolo Malinô Brdo, 4.-5.2.2023  
 
Nominácia Abetone  
6. kolo Jasná, 11.-12.3.2023   
 
Nominácia Val´d Isere 
1. a 5.  kolo Reiteralm, 16.12.2022 a Mýto pod Ďumbierom, 7.-8.3.2023 
(v prípade neuskutočnenia pretekov SG sa bude postupovať podľa kapitoly 1 tohto 
predpisu, t.j. nominovať z 5. alebo 3. kola pretekov). 
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A2/ ALPSKÉ DISCIPLÍNY – telemark 
 

1. Nominačný predpis na Majstrovstvá sveta 2023 
 
Nominačným predpisom  pre  nomináciu športovca na  podujatie Majstrovstiev sveta 
2023 je splnenie kritérií pre zaradenie do reprezentačného družstva U21, alebo 
dospelých v lyžovaní telemarkom pre príslušnú sezónu. 
 

2. Nominačný predpis na Majstrovstvá sveta juniorov 2023 
 
Nominačným predpisom  pre nomináciu športovca na  podujatie Majstrovstiev sveta 
juniorov 2023 je splnenie  kritérií pre zaradenie do reprezentačného družstva U21, 
alebo dospelých v lyžovaní telemarkom pre príslušnú sezónu.  

 
 
B1./ SEVERSKÉ DISCIPLÍNY – behy na lyžiach 
 

1. Nominačný predpis na Majstrovstvá sveta 2023 
 
Na podujatie Majstrovstiev sveta 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného 
nominačného predpisu: 
Miesto Planica (SLO) 
Dátum 25.02.- 05.03.2023 
Športovec Senior 
Ročník 2007 a starší 
Disciplíny šprint, 10/15k, skiatlon 15/30k, 30/50 k mass, štafeta 
Nominačné 
obdobie 

Od 01.05.2022 do 05.02.2023 (vrátane) 

Kritéria Distance: 
- Počítajú sa výsledky zo sezóny 2022/23 
- Do úvahy sa berú iba výsledky z pretekov distance 
- Nepočítajú sa výsledky z pretekov na kolieskových lyžiach 

A limit: 
Ženy Muži 

- 1x jednorázovo 
pod 90 FIS 
bodov 

- 1x jednorázovo pod 60 
FIS bodov 

B limit: 
Ženy Muži 

- 1x jednorázovo pod 
120 FIS bodov 

- 1x jednorázovo pod 
90 FIS bodov 
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- v prípade splnenia A kritéria viacerými pretekármi 
o nominácii rozhodne reprezentačný tréner na základe 
vzájomnej konfrontácie športovcov11  

- v prípade nesplnenia A kritéria a splnenia B kritéria 
viacerými pretekármi o nominácii rozhodne reprezentačný 
tréner na základe vzájomnej konfrontácie športovcov12  

 
Šprint: 

- Počítajú sa výsledky zo sezóny 2022/23 
- Do úvahy sa berú iba výsledky z pretekov šprint 
- Nepočítajú sa výsledky z pretekov na kolieskových lyžiach 

A limit: 
Ženy Muži 

- 1x jednorázovo pod 
90 FIS bodov 

- 1x jednorázovo pod 
60 FIS bodov 

B limit: 
Ženy Muži 

- 1x jednorázovo pod 
120 FIS bodov 

- 1x jednorázovo pod 
90 FIS bodov 

- v prípade splnenia A kritéria viacerými pretekármi 
o nominácii rozhodne reprezentačný tréner na základe 
vzájomnej konfrontácie športovcov13  

- v prípade nesplnenia A kritéria a splnenia B kritéria 
viacerými pretekármi o nominácii rozhodne reprezentačný 
tréner na základe vzájomnej konfrontácie športovcov14  

- v prípade vyššieho záujmu a záujmu ZSL vzhľadom na dosiahnutie 
výsledku do výpočtu PUŠ, možnosť postaviť tím na tím šprint, 
team event alebo ako náhradníci nominovaných pretekárov, 
môžu byť  nominovaní aj pretekári ktorí neplnia podmienku 
A a B limit 

- v odôvodnených prípadoch môže Sekcia severských disciplín na 
návrh športovo technického riaditeľa SD  rozhodnúť o nominácii 
pretekára v rozpore s vyššie uvedenými kritériami 

 
11 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
12 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
13 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
14 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
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- Konečné nominácie schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 41, 
písm. p) Stanov ZSL. 

 
2. Nominačný predpis na Majstrovstvá sveta juniorov U23 2023 

 
Na podujatie Majstrovstiev sveta juniorov U23 2023 sa nominujú športovci podľa 
nasledovného nominačného predpisu: 
Miesto Whistler (CAN) 
Dátum 28.1.- 5.2.2023 
Športovec Senior 
Ročník 2000-2002 
Disciplíny Šprint, 10/20k, mix štafeta 
Nominačné 
obdobie 

Od 01.05.2022 do 08.01.2023 (vrátane) 

Kritéria Nominačné preteky: 28.-29.12.2022 Wisla 
 
Distance: 

- Počítajú sa výsledky zo sezóny 2022/23 
- Do úvahy sa berú iba výsledky z pretekov distance 
- Nepočítajú sa výsledky z pretekov na kolieskových lyžiach 

A limit: 
Ženy Muži 

- 1x jednorázovo 
pod 100 FIS 
bodov 

- 1x jednorázovo pod 75 
FIS bodov 

B limit: 
Ženy Muži 

- 1x jednorázovo 
pod 120 FIS 
bodov 

- 1x jednorázovo pod 95 
FIS bodov 

 
C limit: 
Ženy Muži 
Nominačné preteky: 
Wisla 

Nominačné preteky: 
Wisla 

- v prípade, že žiadny športovec nesplní A alebo B limit, 
rozhodne reprezentačný tréner na základe výsledkov z 
nominačných pretekov vo Wisle15 

 
15 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
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- v prípade splnenia A (B) limitu viacerými pretekármi 
o nominácii rozhodne reprezentačný tréner na základe 
vzájomnej konfrontácie športovcov16  

- v prípade zrušenia pretekov budú náhradné nominačné 
preteky vopred ohlásené 

Šprint: 
- Počítajú sa výsledky zo sezóny 2022/23 
- Do úvahy sa berú iba výsledky z pretekov šprint 
- Nepočítajú sa výsledky z pretekov na kolieskových lyžiach 

A limit: 
Ženy Muži 

- 1x jednorázovo pod 
120 FIS bodov 

- 1x jednorázovo pod 
100 FIS bodov 

B limit: 
Ženy Muži 

- 1x jednorázovo pod 
140 FIS bodov 

- 1x jednorázovo pod 
120 FIS bodov 

 
C limit: 
Ženy Muži 
NOMINAČNÉ preteky: 
Wisla 

NOMINAČNÉ preteky: 
Wisla 

- v prípade, že žiadny športovec nesplní A alebo B limit, 
rozhodne reprezentačný tréner na základe výsledkov z 
Nominačných pretekov vo Wisle17 

- v prípade splnenia A (B) limitu viacerými pretekármi 
o nominácii rozhodne reprezentačný tréner na základe 
vzájomnej konfrontácie športovcov18  

- v prípade zrušenia pretekov budú náhradné nominačné 
preteky vopred ohlásené 

- v prípade vyššieho záujmu a záujmu ZSL vzhľadom na dosiahnutie 
výsledku do výpočtu PUŠ, možnosť postaviť tím na tím šprint, 
team event alebo ako náhradníci nominovaných pretekárov, 
môžu byť  nominovaní aj pretekári ktorí neplnia podmienku 
A a B limit 

 
16 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
17 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
18 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
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- v odôvodnených prípadoch môže Sekcia severských disciplín na 
návrh športovo technického riaditeľa SD  rozhodnúť o nominácii 
pretekára v rozpore s vyššie uvedenými kritériami 
- Konečné nominácie schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 41, 

písm. p) Stanov ZSL. 
 

 
 

3. Nominačný predpis na Majstrovstvá sveta juniorov 2023 
 
Na podujatie Majstrovstiev sveta juniorov 2023 sa nominujú športovci podľa 
nasledovného nominačného predpisu: 
Miesto Whistler (CAN) 
Dátum 28.1.- 5.2.2023 
Športovec Junior 
Ročník 2003-2004 
Disciplíny Šprint, 10/20k, mix štafeta 
Nominačné 
obdobie 

Od 01.05.2022 do 08.01.2023 (vrátane) 

Kritéria Nominančné preteky: 28.-29.12.2022 Wisla 
 
Distance: 

- Počítajú sa výsledky zo sezóny 2022/23 
- Do úvahy sa berú iba výsledky z pretekov distance 
- Nepočítajú sa výsledky z pretekov na kolieskových lyžiach 

A limit: 
Ženy Muži 

- 1x jednorázovo 
pod 130 FIS 
bodov 

- 1x jednorázovo pod 100 
FIS bodov 

B limit: 
Ženy Muži 

- 1x jednorázovo 
pod 150 FIS 
bodov 

- 1x jednorázovo pod 
120 FIS bodov 

 
C limit: 
Ženy Muži 
Nominačné preteky: 
Wisla 

Nominačné preteky: 
Wisla 
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- v prípade, že žiadny športovec nesplní A alebo B limit, 
rozhodne reprezentačný tréner na základe výsledkov z 
nominačných pretekov vo Wisle19 

- v prípade splnenia A (B) limitu viacerými pretekármi 
o nominácii rozhodne reprezentačný tréner na základe 
vzájomnej konfrontácie športovcov20  

- v prípade zrušenia pretekov budú náhradné nominačné  
preteky vopred ohlásené 

Šprint: 
- Počítajú sa výsledky zo sezóny 2022/23 
- Do úvahy sa berú iba výsledky z pretekov šprint 
- Nepočítajú sa výsledky z pretekov na kolieskových lyžiach 

A limit: 
Ženy Muži 

- 1x jednorázovo pod 
150 FIS bodov 

- 1x jednorázovo pod 
120 FIS bodov 

B limit: 
Ženy Muži 

- 1x jednorázovo pod 
170 FIS bodov 

- 1x jednorázovo pod 
140 FIS bodov 

 
C limit: 
Ženy Muži 
Nominačné preteky: 
Wisla 

Nominačné preteky: 
Wisla 

- v prípade, že žiadny športovec nesplní A alebo B limit, 
rozhodne reprezentačný tréner na základe výsledkov z 
nominačných pretekov vo Wisle21 

- v prípade splnenia A (B) limitu viacerými pretekármi 
o nominácii rozhodne reprezentačný tréner na základe 
vzájomnej konfrontácie športovcov22  

- v prípade zrušenia pretekov budú náhradné nominačné 
preteky vopred ohlásené 

 
19 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
20 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
21 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
22 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
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- v prípade vyššieho záujmu a záujmu ZSL vzhľadom na dosiahnutie 
výsledku do výpočtu PUŠ, možnosť postaviť tím na tím šprint 
alebo ako náhradníci nominovaných pretekárov, môžu byť  
nominovaní aj pretekári ktorí neplnia podmienku A a B limit 

- v odôvodnených prípadoch môže Sekcia severských disciplín na 
návrh športovo technického riaditeľa SD  rozhodnúť o nominácii 
pretekára v rozpore s vyššie uvedenými kritériami 
- Konečné nominácie schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 41, 

písm. p) Stanov ZSL. 
 

 
 

4. Nominačný predpis na zimnú Svetovú Univerziádu 2023 
 
Na zimnú Svetovú Univerziádu 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného 
nominačného predpisu: 
Miesto Lake Placid (USA) 
Dátum 12. - 22.1.2023 
Športovec Narodení od 1.1.1998 do 31.12.2005 
Príslušnosť -študent vysokej školy (resp. doloženie  potvrdenia o prijatí na 

AR2022/23) 
-úspešný absolvent s ukončeným štúdiom v roku 2022 

Disciplíny šprint F, individual 10/5 C, pursuit 10/5 F, Mst 30/15 F, relay M 
4x5 (CCFF), relay W 3x5 (CFF), mix team sprint C 

Nominačné 
obdobie 

Od 01.05.2022 do 30.11.2022 (vrátane) 

Kritéria - podmienkou je absolvovanie minimálne 2 pretekov Pohára ZSL 
na kolieskových lyžiach za leto 2022.  
- výsledné časy sa následne prepočítajú na body podľa 
nasledujúceho vzorca: 
 Bx = (100-(sx*100/t1)) 

Bx – body daného pretekára 
sx – strata daného pretekára na víťaza v sekundách 
t1 – čas víťaza v sekundách 

- za prvé miesto je 100 bodov a zvyšní pretekári budú mať body 
vypočítané na základe ich straty na víťaza 
- budú sa počítať 2 najlepšie výsledky 
- body, ktoré pretekári získajú za MSR sa budú násobiť 
koeficientom 2 
- pretekári s najvyšším počtom bodov sú predmetom nominácie 
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na podujatie23 
 

5. Nominačný predpis na Európsky olympijsky festival mládeže 2023 
 
Na podujatie EYOF 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného nominačného 
predpisu: 
Miesto Sappada (ITA) 
Dátum 23.- 27.1.2023 
Športovec Junior 
Ročník 2005-2006 
Disciplíny 5/7,5/10k, šprint, mix štafeta 
NOMINAČNÉ 
obdobie 

Od 01.05.2022 do 02.01.2023 (vrátane) 

Kritéria Nominačné preteky:      19./20.12.2022 Štrbské Pleso/Skalka – 
distance C/F 
 

- v prípade nedostatku snehu sa určí náhradný termín 
a miesto vo veľkom časovom predstihu 

- nominovať sa môžu pretekári na základe výsledkov z 
Nominačných pretekov na návrh reprezentačného 
trénera24  

 
6. Nominačný predpis na preteky s obmedzenou kvótou 

 
6.1. Preteky Svetového pohára 2022/23 

 
Na štart vo Svetovom pohári 2022/23 sa nominujú športovci, ktorí splnia nasledovné 
kritériá.  
 
Pre disciplínu distance musí športovec dosiahnuť FIS body nasledovne: 

• v kategórii mužov 1x jednorázovo menej ako 60 FIS bodov za uplynulých 365 
dní, 

• v kategórii žien 1x jednorázovo menej ako 90 FIS bodov za uplynulých 365 
dní. 

 
Pre disciplínu šprint musí športovec dosiahnuť FIS body nasledovne: 

• v kategórii mužov 1x jednorázovo menej ako 90 FIS bodov za uplynulých 365 
dní, 

 
23 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
24 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
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• v kategórii žien 1x jednorázovo menej ako 120 FIS bodov za uplynulých 365 
dní. 

 
V prípade splnenia kritérií väčším počtom športovcov ako je maximálna kvóta pre 
Slovenskú republiku, o nominácii pretekárov rozhodne Športovo-technický riaditeľ 
Sekcie severských disciplín ZSL pre behy na lyžiach na základe porovnania aktuálnej 
výkonnosti športovcov. 
 

6.2. Preteky COC/FIS 2022/23 
 
Kvótu daných pretekov môžu naplniť najlepší pretekári podľa umiestnenia 
vyjadreného FIS bodmi v aktuálnej FIS listine bodov.  
 
Účasť na pretekoch FIS je možná so súhlasom osoby, ktorá je jediná oprávnená 
zasielať prihlášky na predpísaných formulároch na všetky medzinárodné FIS 
podujatia.  
Žiadateľ nahlási výlučne písomne e-mailom na adresu nordic@zsl.sk .  
Do tela e-mailu uviesť: 
Dátum podujatia, Miesto podujatia, Disciplína, Meno pretekára, FIS  kód, 
Do predmetu e-mailu uviesť:   
Prihláška 
 
Podmienky pre prihlásenie:  
• Na všetky FIS preteky je nutné posielať prihlášky na preteky najneskôr 72 hodín 

pred konaním porady družstiev (TCM). 
• Pri pretekoch s neobsadenou kvótou je možnosť posledného prihlásenia na 

preteky 48 hodín pred konaním (TCM). 
• Na COC preteky podľa harmonogramu preliminary / final entry pre aktuálnu 

súťažnú sezónu bez výnimky. 
• Preteky s inými prihlasovacími podmienkami ako sú napr. NC, MSJ, Univerziáda, 

MS, EYOF, YOG, ZOH – sa riadia osobitným režimom. 
• Pre všetky FIS preteky všeobecne platí, že prednosť štartu majú pretekári, s 

nižším FIS bodovým ohodnotením.  
• V prípade bezbodových pretekárov (1. rokom FIS) rozhoduje dosiahnuté celkové 

poradie v Pohári ZSL mládeže za predchádzajúcu súťažnú sezónu. 
• Poradie zaradenia na prihlášku na FIS podujatie je určené podľa aktuálnej FIS 

listiny bodov, platnej v deň TCM. 
• Náklady na účasť na pretekoch v zahraničí si hradia pretekári a ich realizačné tímy 

z vlastných zdrojov, pokiaľ vedenie Sekcie severských disciplín ZSL, alebo VV-ZSL 
nerozhodne inak. 

• Za dodržanie termínov podávania prihlášok zodpovedá Športovo–technický 
riaditeľ Sekcie severských disciplín ZSL alebo ním poverená osoba. 

• Pri naplnenej kvóte sa pretekár nesmie opätovne prihlásiť na tie isté preteky 
(prihlásiť, odhlásiť a opätovne prihlásiť). 

mailto:nordic@zsl.sk
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Pokiaľ pretekár sabotuje štart na COC/FIS pretekoch a neodhlási sa z pretekov 
z objektívnych príčin v termíne určenom FIS na zaslanie finálnej prihlášky a tým 
zabráni štartu iného pretekára, bude toto konanie posudzované z disciplinárneho 
hľadiska.   
 

B2./ SEVERSKÉ DISCIPLÍNY – skoky na lyžiach, severská 
kombinácia 
 

1. Nominačný predpis na Majstrovstvá sveta 2023 
 
Na podujatie Majstrovstiev sveta 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného 
nominačného predpisu: 

ŠPORTOVEC Junior, Senior  
ROČNÍK 2007 a starší 

NOMINAČNÉ 
OBDOBIE 

1. november aktuálnej sezóny (v ktorej sa uskutočnia MS) až do 
termínu šestnásť (16) dní pred posledným dňom (určuje FIS) 
zaslania oficiálnej prihlášky. 

KRITÉRIÁ 

a) športovec je športovcom aktuálne súťažiacim na podujatiach 
úrovne FIS,   
b) podľa počtu celkových FIS bodov dosiahnutých v aktuálne 
prebiehajúcej súťažnej sezóne   
c)  prihliada sa na účasť a umiestnenie na MSJ v skokoch na 
lyžiach/severskej kombinácii pokiaľ uvedené podujatie sa 
uskutočnilo v prebiehajúcej súťažnej sezóne pred konaním 
MS25. 

 
 

2. Nominačný predpis na Majstrovstvá sveta juniorov 2023 
 
Na podujatie Majstrovstiev sveta juniorov 2023 sa nominujú športovci podľa 
nasledovného nominačného predpisu: 

ŠPORTOVEC Junior  
ROČNÍK 2002 - 2007 

NOMINAČNÉ 
OBDOBIE 

1. júl aktuálnej sezóny (v ktorej sa uskutočnia MSJ) až do 
termínu šestnásť (16) dní pred posledným dňom (určuje FIS) 
zaslania oficiálnej prihlášky  

KRITÉRIÁ 
a) športovec je športovcom aktuálne súťažiacim na 
podujatiach úrovne FIS,   

 
25 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
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b) podľa počtu celkových FIS bodov dosiahnutých v aktuálne 
prebiehajúcej súťažnej sezóne   
c)  prihliada sa na účasť a umiestnenie na MSJ v skokoch na 
lyžiach/severskej kombinácii pokiaľ uvedené podujatie sa 
uskutočnilo v prebiehajúcej súťažnej sezóne pred konaním 
MSJ26. 

 
 

3. Nominačný predpis na Európsky olympijsky festival mládeže 2023 
 
Na podujatie EYOF 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného nominačného 
predpisu: 

ŠPORTOVEC Junior  
ROČNÍK 2005 – 2006 

NOMINAČNÉ 
OBDOBIE 

1. júl 2022 - 13. január 2023 (vrátane) 

KRITÉRIÁ 

a) športovec je športovcom aktuálne súťažiacim na podujatiach 
úrovne FIS,  
b) podľa počtu celkových FIS bodov dosiahnutých v aktuálne 
prebiehajúcej súťažnej sezóne,  
c)  prihliada sa na účasť a umiestnenie na MSJ v skokoch na lyžiach 
pokiaľ uvedené podujatie sa uskutočnilo v prebiehajúcej súťažnej 
sezóne pred konaním EYOF27. 

 
 

C1./ MODERNÉ DISCIPLÍNY – alpský snowboarding 
 

1. Nominačný predpis na Majstrovstvá sveta 2023 
 
Na podujatie Majstrovstiev sveta 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného 
nominačného predpisu: 

MIESTO Bakuriani (GEO) 
DÁTUM 19.2.-05.3.2023 

ŠPORTOVEC Junior, Senior 
ROČNÍK 2007 a starší 

NOMINAČNÉ 
OBDOBIE 

Od 1. júla 2022 do 23. januára 2023 (vrátane) 

 
26 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
27 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
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KRITÉRIÁ 

Podľa FIS bodov získaných v nominačnom období v disciplíne 
PAR. 

 
Do nominácie sa započítava priemer FIS bodov dosiahnutých 
v dvoch (2) najlepších pretekoch počas nominačného obdobia. 
Pretekári budú nominovaní podľa FIS bodov, s prihliadnutím 
na aktuálnu výkonnosť28.  
 
Minimálne FIS bodové kritérium pre nomináciu: 50 FIS bodov 
v PAR. 
 
Konečné nominácie schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 41, písm. 
p) Stanov ZSL. 

    
2. Nominačný predpis na Majstrovstvá sveta juniorov 2023 

 
Na podujatie Majstrovstiev sveta juniorov 2023 sa nominujú športovci podľa 
nasledovného nominačného predpisu: 

MIESTO Bansko (BUL) 
DÁTUM 24.3.-26.3.2023 

ŠPORTOVEC Junior  
ROČNÍK 2003-2007 

NOMINAČNÉ 
OBDOBIE 

Od 1. júla 2022 do 20. februára 2023 (vrátane) 

KRITÉRIÁ 

Podľa FIS bodov získaných v nominačnom období      
v disciplíne PAR. 
 
Do nominácie sa započítava priemer FIS bodov dosiahnutých 
v dvoch (2) najlepších pretekoch počas nominačného obdobia. 
Pretekári budú nominovaní podľa FIS bodov, s prihliadnutím 
na aktuálnu výkonnosť 29.   
 
Minimálne FIS bodové kritérium pre nomináciu: 20 FIS bodov v 
PAR 
 
Konečné nominácie schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 41, písm. 
p) Stanov ZSL. 

 

 
28 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
29 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
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3. Nominačný predpis na zimnú Svetovú Univerziádu 2023 
 
Na zimnú Svetovú Univerziádu 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného 
nominačného predpisu: 

MIESTO Lake Placid (USA) 
DÁTUM 13.-22.01.2023 

ŠPORTOVEC Narodení od 1.1.1997 do 31.12.2004 

PRÍSLUŠNOSŤ 

− študent vysokej školy, doložené potvrdením o prijatí v 
septembri príslušného roku/sezóny (v ktorej sa uskutoční 
Univerziáda) 

− úspešný absolvent s ukončeným štúdiom v roku 2022 
NOMINAČNÉ 

OBDOBIE 1. júl 2022 – 20. november 2022 (vrátane) 

KRITÉRIÁ 

Do nominácie sa započítava priemer FIS bodov dosiahnutých v 
dvoch (2) najlepších pretekoch počas nominačného obdobia 
v disciplíne PAR. Pretekári budú nominovaní podľa FIS bodov, 
s prihliadnutím na aktuálnu výkonnosť30.   
 
Konečné nominačné návrhy za ZSL schvaľuje VV-ZSL podľa 
Článku 41, písm. p) Stanov ZSL. 

 
4. Nominačný predpis na Európsky olympijsky festival mládeže 2023 

 
Na podujatie EYOF 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného nominačného 
predpisu: 

MIESTO  Friuli Venezia Giulia - Piancavallo (ITA) 
DÁTUM  21. – 28. 1. 2023 

ŠPORTOVEC Junior  
ROČNÍK 2005 – 2006 

NOMINAČNÉ 
OBDOBIE 1. júl 2022 – 20. december 2022 (vrátane) 

KRITÉRIÁ 

Podľa priemeru FIS bodov získaných v nominačnom období 
v disciplíne PAR. 
 
Do nominácie sa započítava priemer FIS bodov dosiahnutých 
v dvoch (2) najlepších pretekoch počas nominačného obdobia. 
Pretekári budú nominovaní podľa FIS bodov, s prihliadnutím na 
aktuálnu výkonnosť31.   

 
30 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
31 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
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Minimálne FIS bodové kritérium pre nomináciu: 20 FIS bodov v PAR 
 
Konečné nominačné návrhy za ZSL schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 
41, písm. p) Stanov ZSL. 

 

 
C2./ MODERNÉ DISCIPLÍNY – ski cross 
 

1. Nominačný predpis na Majstrovstvá sveta 2023 
 
Na podujatie Majstrovstiev sveta 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného 
nominačného predpisu: 

MIESTO Bakuriani (GEO) 
DÁTUM 19.2.-05.3.2023 

ŠPORTOVEC Junior, Senior 
ROČNÍK 2006 a starší 

NOMINAČNÉ 
OBDOBIE Od 1. júla 2022 do 23. januára 2023 (vrátane) 

KRITÉRIÁ 

Podľa FIS bodov získaných v nominačnom období v disciplíne 
SX. 
 
Do nominácie sa započítava priemer FIS bodov dosiahnutých 
v dvoch (2) najlepších pretekoch počas nominačného 
obdobia32.   
 
Minimálne FIS bodové kritérium pre nomináciu: 50 FIS bodov 
v SX, s prihliadnutím na aktuálnu výkonnosť. 
 
Konečné nominácie schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 41, písm. 
p) Stanov ZSL. 

    
2. Nominačný predpis na Majstrovstvá sveta juniorov 2023 

Na podujatie Majstrovstiev sveta juniorov 2023 sa nominujú športovci podľa 
nasledovného nominačného predpisu: 

MIESTO Passo San Pellegrino (ITA) 
DÁTUM 28.3.-29.3.2023 

ŠPORTOVEC Junior  
ROČNÍK 2002-2006 

NOMINAČNÉ Od 1. júla 2022 do 8. marca 2023 (vrátane) 

 
32 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
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OBDOBIE 

KRITÉRIÁ 

Podľa FIS bodov získaných v nominačnom období v disciplíne 
SX. 

 
Do nominácie sa započítava priemer FIS bodov dosiahnutých 
v dvoch (2) najlepších pretekoch počas nominačného obdobia. 
Pretekári budú nominovaní podľa FIS bodov, s prihliadnutím 
na aktuálnu výkonnosť33.   
 
Minimálne FIS bodové kritérium pre nomináciu: 20 FIS bodov v 
SX 
 
Konečné nominácie schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 41, písm. 
p) Stanov ZSL. 

 
3. Nominačný predpis na zimnú Svetovú Univerziádu 2023 

 
Na zimnú Svetovú Univerziádu 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného 
nominačného predpisu: 

MIESTO Lake Placid (USA) 
DÁTUM 13.-22.01.2023 

ŠPORTOVEC Narodení od 1.1.1997 do 31.12.2004 

PRÍSLUŠNOSŤ 

− študent vysokej školy, doložené potvrdením o prijatí v 
septembri príslušného roku/sezóny (v ktorej sa uskutoční 
Univerziáda) 

− úspešný absolvent s ukončeným štúdiom v roku 2022 
NOMINAČNÉ 

OBDOBIE 
1. júl 2022 – 20. november 2022 (vrátane) 

KRITÉRIÁ 

Do nominácie sa započítava priemer FIS bodov dosiahnutých v 
dvoch (2) najlepších pretekoch počas nominačného obdobia 
v disciplíne SX. Pretekári budú nominovaní podľa FIS bodov, 
s prihliadnutím na aktuálnu výkonnosť34.   
 
Konečné nominačné návrhy za ZSL schvaľuje VV-ZSL podľa 
Článku 41, písm. p) Stanov ZSL. 

 
 
 

 
33 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
34 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
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4. Nominačný predpis na Európsky olympijsky festival mládeže 2023 
 
Na podujatie EYOF 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného nominačného 
predpisu: 

MIESTO  Friuli Venezia Giulia – Ravascletto - Zoncolan (ITA) 
DÁTUM  21. – 28. 1. 2023 

ŠPORTOVEC Junior  
ROČNÍK 2005 – 2006 

NOMINAČNÉ 
OBDOBIE 

1. júl 2022 – 20. december 2022 (vrátane) 

KRITÉRIÁ 

1.    Podľa priemeru FIS bodov získaných v nominačnom období 
v disciplíne SX. 
 
Do nominácie sa započítava priemer FIS bodov dosiahnutých 
v dvoch (2) najlepších pretekoch počas nominačného obdobia. 
Pretekári budú nominovaní podľa FIS bodov, s prihliadnutím na 
aktuálnu výkonnosť35.   
 
Minimálne FIS bodové kritérium pre nomináciu: 20 FIS bodov 
v disciplíne SX. 
 
Konečné nominačné návrhy za ZSL schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 
41, písm. p) Stanov ZSL. 

 

C3./ MODERNÉ DISCIPLÍNY – snowboard cross 
 
1. Nominačný predpis na Majstrovstvá sveta 2023 
Na podujatie Majstrovstiev sveta 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného 
nominačného predpisu: 

MIESTO Bakuriani (GEO) 
DÁTUM 19.2.-05.3.2023 

ŠPORTOVEC Junior, Senior 
ROČNÍK 2007 a starší 

NOMINAČNÉ 
OBDOBIE Od 1. júla 2022 do 23. januára 2023 (vrátane) 

KRITÉRIÁ 

Podľa FIS bodov získaných v nominačnom období v disciplíne 
SBX. 
 
Do nominácie sa započítava priemer FIS bodov dosiahnutých 
v dvoch (2) najlepších pretekoch počas nominačného obdobia. 

 
35 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 



NOMINAČNÝ PREDPIS ZSL PRE PMV 2023 
 

                                                                                                          ZSL-015    08.12.2022 

  strana 36 
 

Galvaniho 17/A, Zväz slovenského lyžovania, o.z. sekretariat@zsl.sk

821 04 Bratislava +421 907 107 943 www.zsl.sk

Pretekári budú nominovaní podľa FIS bodov, s prihliadnutím 
na aktuálnu výkonnosť.36.  
 
Minimálne FIS bodové kritérium pre nomináciu: 50 FIS bodov 
v SBX, s prihliadnutím na aktuálnu výkonnosť. 
 
Konečné nominácie schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 41, písm. 
p) Stanov ZSL. 

    
2. Nominačný predpis na Majstrovstvá sveta juniorov 2023 
 
Na podujatie Majstrovstiev sveta juniorov 2023 sa nominujú športovci podľa 
nasledovného nominačného predpisu: 

MIESTO Passo San Pellegrino (ITA) 
DÁTUM 1.4.-2.4.2023 

ŠPORTOVEC Junior  
ROČNÍK 2003-2007 

NOMINAČNÉ 
OBDOBIE Od 1. júla 2022 do 8. marca 2023 (vrátane) 

KRITÉRIÁ 

Podľa FIS bodov získaných v nominačnom období v disciplíne 
SBX. 
 
Do nominácie sa započítava priemer FIS bodov dosiahnutých 
v dvoch (2) najlepších pretekoch počas nominačného obdobia. 
Pretekári budú nominovaní podľa FIS bodov, s prihliadnutím 
na aktuálnu výkonnosť 37.   
 
Minimálne FIS bodové kritérium pre nomináciu: 20 FIS bodov 
v SBX, s prihliadnutím na aktuálnu výkonnosť. 
 
Konečné nominácie schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 41, písm. 
p) Stanov ZSL. 

 
3. Nominačný predpis na zimnú Svetovú Univerziádu 2023 
 
Na zimnú Svetovú Univerziádu 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného 
nominačného predpisu: 

MIESTO Lake Placid (USA) 
DÁTUM 13.-22.01.2023 

 
36 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
37 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
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ŠPORTOVEC Narodení od 1.1.1997 do 31.12.2004 

PRÍSLUŠNOSŤ 

− študent vysokej školy, doložené potvrdením o prijatí v 
septembri príslušného roku/sezóny (v ktorej sa uskutoční 
Univerziáda) 

− úspešný absolvent s ukončeným štúdiom v roku 2022 
NOMINAČNÉ 

OBDOBIE 
1. júl 2022 – 20. november 2022 (vrátane) 

KRITÉRIÁ 

Do nominácie sa započítava priemer FIS bodov dosiahnutých v 
dvoch (2) najlepších pretekoch počas nominačného obdobia 
v disciplíne SBX. Pretekári budú nominovaní podľa FIS bodov, 
s prihliadnutím na aktuálnu výkonnosť38.   
 
Konečné nominačné návrhy za ZSL schvaľuje VV-ZSL podľa 
Článku 41, písm. p) Stanov ZSL. 

 
4. Nominačný predpis na Európsky olympijsky festival mládeže 2023 
 
Na podujatie EYOF 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného nominačného 
predpisu: 

MIESTO  Friuli Venezia Giulia - Piancavallo (ITA) 
DÁTUM  23. – 27. 1. 2023 

ŠPORTOVEC Junior  
ROČNÍK 2005 – 2006 

NOMINAČNÉ 
OBDOBIE 1. júl 2022 – 20. december 2022 (vrátane) 

KRITÉRIÁ 

Podľa priemeru FIS bodov získaných v nominačnom období 
v disciplíne SBX. 
 
Do nominácie sa započítava priemer FIS bodov dosiahnutých 
v dvoch (2) najlepších pretekoch počas nominačného obdobia. 
Pretekári budú nominovaní podľa FIS bodov, s prihliadnutím na 
aktuálnu výkonnosť 39.   
 
Minimálne FIS bodové kritérium pre nomináciu: 20 FIS bodov 
v disciplíne SBX. 
 
Konečné nominačné návrhy za ZSL schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 
41, písm. p) Stanov ZSL. 

 
 

38 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
39 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
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C4./ MODERNÉ DISCIPLÍNY – park & pipe 
 
1. Nominačný predpis na Majstrovstvá sveta 2023 

 
Na podujatie Majstrovstiev sveta 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného 
nominačného predpisu: 

MIESTO Bakuriani (GEO) 
DÁTUM 19.2.-05.3.2023 

ŠPORTOVEC Junior, Senior 
ROČNÍK 2007 a starší 

NOMINAČNÉ 
OBDOBIE 

Od 1. júla 2022 do 23. januára 2023 (vrátane) 

KRITÉRIÁ 

Podľa FIS bodov získaných v nominačnom období 
v disciplínach SS, BA, HP. 
 
Do nominácie sa započítava priemer FIS bodov z disciplín 
SS, BA, HP v dvoch (2) najlepšie bodovaných pretekoch v 
každej disciplíne počas nominačného obdobia. Pretekári budú 
nominovaní podľa FIS bodov, s prihliadnutím na aktuálnu 
výkonnosť 40.   
 
Minimálne kritérium pre nomináciu:  
Snowboard SS/SA – 80 FIS bodov 
Freeski SS/BA – 50 FIS bodov 
Snowboard & Freeski HP – 5 FIS bodov 
 
Konečné nominácie schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 41, písm. 
p) Stanov ZSL. 

    
2. Nominačný predpis na Majstrovstvá sveta juniorov 2023 

 
Na podujatie Majstrovstiev sveta juniorov 2023 sa nominujú športovci podľa 
nasledovného nominačného predpisu: 

MIESTO Wanaka (NZL) 
DÁTUM 22.8.-10.9.2023 

ŠPORTOVEC Junior  
ROČNÍK 2005-2009 

NOMINAČNÉ 
OBDOBIE Od 1. júla 2022 do 10. apríla 2023 (vrátane) 

 
40 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
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KRITÉRIÁ 

Podľa FIS bodov získaných v nominačnom období 
v disciplínach SS a BA. 
 
Do nominácie sa započítava priemer FIS bodov z disciplín SS 
a BA v dvoch (2) najlepšie bodovaných pretekoch v každej 
disciplíne počas nominačného obdobia. Pretekári budú 
nominovaní podľa FIS bodov, s prihliadnutím na aktuálnu 
výkonnosť 41.   
 
Minimálne FIS bodové kritérium pre nomináciu:  
Freeski - 10 FIS bodov v BA alebo SS 
Snowboard – 15 FIS bodov v BA alebo SS 
 
Konečné nominácie schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 41, písm. 
p) Stanov ZSL. 

 
3. Nominačný predpis na zimnú Svetovú Univerziádu 2023 

 
Na zimnú Svetovú Univerziádu 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného 
nominačného predpisu: 

MIESTO Lake Placid (USA) 
DÁTUM 13.-22.01.2023 

ŠPORTOVEC Narodení od 1.1.1997 do 31.12.2004 

PRÍSLUŠNOSŤ 

− študent vysokej školy, doložené potvrdením o prijatí v 
septembri príslušného roku/sezóny (v ktorej sa uskutoční 
Univerziáda) 

− úspešný absolvent s ukončeným štúdiom v roku 2022 
NOMINAČNÉ 

OBDOBIE 
1. júl 2022 – 20. november 2022 (vrátane) 

KRITÉRIÁ 

Do nominácie sa započítava priemer FIS bodov dosiahnutých v 
dvoch (2) najlepších pretekoch počas nominačného obdobia 
v disciplínach SS a BA. Pretekári budú nominovaní podľa FIS 
bodov, s prihliadnutím na aktuálnu výkonnosť 42.   
 
Konečné nominačné návrhy za ZSL schvaľuje VV-ZSL podľa 
Článku 41, písm. p) Stanov ZSL. 

 
 

 
41 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
42 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 
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4. Nominačný predpis na Európsky olympijsky festival mládeže 2023 
 
Na podujatie EYOF 2023 sa nominujú športovci podľa nasledovného nominačného 
predpisu: 

MIESTO  
Friuli Venezia Giulia (ITA) – Sella Nevea (Snowboard) / Zoncolan 
(Freeski) 

DÁTUM  23. – 27. 1. 2023 
ŠPORTOVEC Junior  

ROČNÍK 2006 – 2009 
NOMINAČNÉ 

OBDOBIE 
1. júl 2022 – 20. december 2022 (vrátane) 

KRITÉRIÁ 

Podľa priemeru FIS bodov získaných v nominačnom období 
v disciplíne SS a BA. 

 
Do nominácie sa započítava priemer FIS bodov dosiahnutých v 
dvoch (2) najlepších pretekoch počas nominačného obdobia 
v disciplínach SS a BA. Pretekári budú nominovaní podľa FIS bodov, 
s prihliadnutím na aktuálnu výkonnosť 43.   
 
Minimálne FIS bodové kritérium pre nomináciu: 10 FIS bodov v SS 
alebo BA. 
 
Konečné nominačné návrhy za ZSL schvaľuje VV-ZSL podľa Článku 
41, písm. p) Stanov ZSL. 

 
 

 
43 Návrh na zaradenie športovcov do štátnej výpravy SR na podujatie medzinárodného významu vypracuje 
Športovo-technický riaditeľ príslušnej sekcie športu do vopred určeného termínu a v súlade s ustanoveným cieľom, 
ktorý má výprava na podujatí dosiahnuť. 


