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PREAMBULA 

 
Nominačný a kvalifikačný predpis ZSL je nástroj, ktorý na základe vopred 
stanovených kritérií priraďuje určitú úroveň jednotlivým športovcom Zväzu 
slovenského lyžovania. Rôzne formáty súťaží a rôzne spôsoby ako sú na ne 
nasadzovaní športovci krajín sveta sa vďaka nemu stávajú zrozumiteľnejšie, 
porovnateľnejšie, prehľadnejšie a transparentnejšie.  
 
Kvalifikačný rámec tvoria kritériá vyjadrené v rôznych vekových kategóriách, 
ktoré sú jedinečné v rámci každej úrovne súťaže a zaradenia. Sú to vlastne 
výkony, ktoré má jednotlivec preukázať pri svojej súťažnej športovej činnosti. 
 
Prostredníctvom tohto nástroja majú športovci a športoví odborníci Zväzu 
slovenského lyžovania možnosť porovnať svoje výkony a teda zvyšujú 
transparentnosť rozhodovania o skladbe reprezentačného družstva, výpravy 
na podujatie, alebo inej skupiny, alebo výbere jednotlivca, za účelom výkonu 
štátneho záujmu v športe formou národnej reprezentácie na podujatiach 
medzinárodného významu v lyžiarskych športových odvetviach. 
 
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 
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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 
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 
CHI – žiacke podujatia 
MA – podujatia Masters a Open 
NC/MSR – Majstrovstvá SR 
SG – superobrovský slalom 
SL – slalom 
OS/GS – obrovský slalom 
DH – zjazd 
PSL/PGS - paralelné preteky v slalome / obrovskom slalome 
SC - superkombinácia 
AC – alpská kombinácia 
SX – skicross 
PŽ-ZSL – Pohár žiactva ZSL v zjazdovom lyžovaní 
PP-ZSL – Pohár predžiactva ZSL v zjazdovom lyžovaní 
PMaO-ZSL – Pohár Masters a Open ZSL v zjazdovom lyžovaní 
OPL – O pohár Liptova 
LSC-HLZL – Lesy Ski Cup-Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní 
VSL – Východoslovenská lyžiarska liga 
OLL-STRED – Oblastná liga v lyžovaní STRED 
SL-ZSL – Skokanská liga ZSL 
LSK-ZSL – Liga severskej kombinácie ZSL 
VV-ZSL – Výkonný výbor ZSL 
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A./ Alpské disciplíny - zjazdové lyžovanie 
 
1. Kvalifikačný predpis na FIS Children podujatia 
 
Na FIS Children podujatia budú nominovaní pretekári na základe výsledkov 
v stanovených kvalifikačných pretekoch, ktoré sa uskutočnia bezprostredne 
pred konaním zahraničného podujatia. Do kvalifikačného hodnotenia sa 
nebudú brať do úvahy výsledky z predchádzajúcich pretekov, ani iné lepšie 
započítané body v prípade, že v kvalifikačných pretekoch pretekár dosiahne 
horšie bodové umiestnenie. Na FIS Children podujatiach sa môžu zúčastniť 
športovci na základe pravidla FIS ICR čl.608.5. Konečné nominácie schvaľuje 
VV-ZSL podľa Článku XIII, odsek 1 a časti článok 13.1, odsek 1, písm i) a m) 
Stanov ZSL. 
 

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

 
V prípade kvalifikácie na FIS Children podujatie v disciplíne Super-G sa ako 
kvalifikačné hodnotenie použijú započítané body z disciplíny Super G. Pre 
kvalifikačné hodnotenie v druhej disciplíne na FIS Children podujatie do 
kombinácie so Super-G sa použije výsledok z určených kvalifikačných 
pretekov v danej disciplíne. 
 
V prípade neuskutočnenia disciplíny Super-G sa použije výsledok z disciplíny 
obrovský slalom, dosiahnutý v kvalifikačných pretekoch na podujatie FIS 
Children v disciplíne Super-G.   
 
V prípade neuskutočnenia jednej alebo obidvoch disciplín počas 
kvalifikačných pretekov sa ako kvalifikačné hodnotenie použijú započítané 
body z disciplíny, v ktorých sa kvalifikačné preteky neuskutočnili. V prípade 
rovnosti započítaných bodov sa použijú ako kritérium sumárne body 
aktuálnej sezóny súťaže v disciplíne. 
 
V prípade, že sa pred prvými zahraničnými pretekmi neuskutočnia žiadne 
domáce preteky, na základe ktorých by sa mohli športovci kvalifikovať, (zlé 
poveternostné, snehové podmienky, alebo iné príčiny), športovci sa 
nominujú na jednotlivé disciplíny FIS Children podujatia na základe 
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celkového umiestnenia v disciplíne na celonárodnej súťaži v súťažnej sezóne 
za rok 2019/2020.  
 
Kvalifikačný predpis na Interkritérium Vrátna 
Ak organizátor podujatia Interkritérium Vrátna umožní štart väčšieho počtu 
domácich športovcov ako určuje kvalifikačný predpis podľa pravidla FIS ICR 
čl.608.5 je určenie nominácie týchto športovcov stanovené na základe 
postupnosti dosiahnutých výsledkov v kvalifikačných pretekoch v každej 
kategórii. Športovci nominovaní na Interkritérium Vrátna sa v kvalifikačných 
pretekoch musia umiestniť v súčte bodov z disciplín do 15. miesta. Športovci, 
ktorí nespĺňajú tento predpis nemôžu štartovať na podujatí Interkritérium 
Vrátna. Súťažná komisia žiactva 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 
Súťažná komisia žiactva nenominuje sa nemôžu takéhoto podujatia 
zúčastniť. 
 
Kvalifikačný predpis na vybrané FIS Children podujatia 
Podkladom pre nomináciu na medzinárodné podujatia je súčet bodov 
dosiahnutých v absolvovaných disciplínach v kvalifikačných pretekoch, na 
základe ktorých sa športovec kvalifikuje na príslušné podujatie. V prípade 
rovnosti súčtu bodov rozhoduje súčet časov z obidvoch kvalifikačných 
disciplín. Na stanovenie nominácie na všetky vybrané podujatia FIS Children 
sa použije výsledok z posledných kvalifikačných pretekov až do uskutočnenia 
nasledujúcich kvalifikačných pretekov. 
 
O splnení podmienky kvalifikácie pri 1. až 4. športovcovi v kategórii staršieho 
žiactva a pri 1. až 3. športovcovi v kategórii mladšieho žiactva na základe 
výsledkov z posledných kvalifikačných pretekov pred  vybraným FIS Children 
podujatím, informuje vedúci súťaže žiactva osobne, telefonicky, alebo 
prostredníctvom e-mailu trénera kvalifikovaného športovca. Vedúci súťaže 
žiactva o predbežnej nominácii zároveň neodkladne informuje športovo-
technického riaditeľa ZSL a príslušného pracovníka Oddelenia starostlivosti 
o reprezentáciu. 
 
Tréneri nominovaných pretekárov na vybrané FIS Children podujatia sú 
povinní zaslať svoju e-mail adresu a tel. kontakt na e-mail alebo tel. číslo 
vedúceho súťaže žiactva, športovo-technického riaditeľa ZSL a príslušného 
pracovníka Oddelenia starostlivosti o reprezentáciu. 
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Účasť nominovaných športovcov je potrebné potvrdiť do dvoch (2) dní po 
oznámení nominácie. Odhlásiť účasť je možné najneskôr do troch (3) dní pred 
odchodom výpravy na podujatie e-mail a tel. číslo vedúceho súťaže žiactva, 
športovo-technického riaditeľa ZSL a príslušného pracovníka Oddelenia 
starostlivosti o reprezentáciu. Pri nesplnení tejto podmienky, daný športovec 
v prípade úspešnej kvalifikácie  na ďalšie FIS Children podujatie, nebude  na 
toto podujatie nominovaný (dištanc na jedno (1) zahraničné podujatie).  
 
Nominácia trénerov pre jednotlivé kategórie sa určuje podľa športovca, ktorý 
je víťazom posledných kvalifikačných pretekov pred vybraným FIS Children 
podujatím. V prípade zrieknutia sa trénerskej nominácie je vymenovaný 
tréner druhého resp. nasledujúceho športovca zo zoznamu nominácie. 
 
1. 1. Vybrané medzinárodné FIS Children podujatia 
 

 
V prípade potvrdenia nominácie a neúčasti na pretekoch bez ospravedlnenia, 
resp. neskorého oznámenia neúčasti, je nominácia započítaná do počtu 
absolvovaných pretekov.  
 
1. 2. Kvalifikačný predpis na ostatné FIS Children podujatia 
 
Predpisom pre nasadzovanie všetkých zúčastnených športovcov zo 
Slovenska do jednotlivých skupín pre každú disciplínu samostatne je poradie 
športovcov na základe výsledku z posledných kvalifikačných pretekov v 
disciplíne pred predmetným FIS Children podujatím. Pokiaľ na takéto 
podujatie ostáva neobsadená kvóta, predpis pre nasadzovanie je nasledovný: 
 

1. poradie v disciplíne podľa dosiahnutého výsledku z kvalifikačných 
pretekov, 

2. v prípade rovnosti dosiahnutého výsledku v disciplíne v kvalifikačných 
pretekoch, rozhoduje súčet časov dosiahnutých v obidvoch 
kvalifikačných disciplínach, 

3. v prípade rovnosti súčtu dosiahnutých časov v obidvoch kvalifikačných  
disciplínach sa použije súčet bodov dosiahnutých v disciplíne v dvoch 
najbližšie po sebe realizovaných pretekoch súťaže PŽ-ZSL, 

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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4. v prípade rovnosti započítaných bodov v disciplíne Super-G je poradie 
určené sumárnymi bodmi v celkovom hodnotení danej disciplíny 
(priebežné celkové poradie v PŽ-ZSL). 

 
Prezentáciu a nasadzovanie športovcov mimo nominovaných športovcov na 
podujatia Interkritérium Vrátna a Skiinterkritérium Říčky si zabezpečujú  
tréneri takýchto jednotlivých pretekárov individuálne s organizátorom 
podujatia. 
 
2. Kvalifikačný predpis na Európsky olympijsky festival mládeže (EYOF) 
 
Na podujatie EYOF sa kvalifikujú športovci podľa nasledovného 
kvalifikačného predpisu: 
 

ŠPORTOVEC Junior  
ROČNÍK 2003 – 2004 

POČET Počet športovcov určuje kvóta FIS a VV SOŠV 
KVALIFIKAČNÉ 

OBDOBIE 1. júl 2020 - 13. január 2021. 

KRITÉRIÁ 

Do kvalifikácie započítava priemer FIS bodov dosiahnutých v 
dvoch (2) najlepších pretekoch počas kvalifikačného obdobia: 
samostatne pre disciplínu SL 
samostatne pre disciplínu GS. 
Nominovaní sú športovci (M/Ž), ktorí dosiahnu najnižšiu 
hodnotu priemeru z priemerov FIS bodových umiestnení 
týchto (2) dvoch disciplín a zoradení do počtu určeného kvótou 
(M/Ž). 

 
3. Kvalifikačný predpis na Zimné olympijské hry mládeže (WYOG) 
 
Na podujatie WYOG sa kvalifikujú športovci podľa nasledovného 
kvalifikačného predpisu: 
 

ŠPORTOVEC Junior 
ROČNÍK 1. - 2. ročník  

POČET Počet športovcov určuje kvóta FIS a VV SOŠV  

KVALIFIKAČNÉ 
OBDOBIE 

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

KRITÉRIÁ 
Do kvalifikácie sa započítava priemer FIS bodov 
dosiahnutých v dvoch (2) najlepších pretekoch počas 
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kvalifikačného obdobia: 
samostatne pre disciplínu SL 
samostatne pre disciplínu GS 
samostatne pre disciplínu SG 
Nominovaní sú športovci (M/Ž), ktorí dosiahnu najnižšiu 
hodnotu priemeru z priemerov dvoch (2) lepších FIS 
bodových umiestnení v disciplínach a zoradení do počtu 
určeného kvótou (M/Ž). 

 
4. Kvalifikačný predpis na Zimnú Univerziádu 
 
Na Univerziádu sa kvalifikujú športovci podľa nasledovného kvalifikačného 
predpisu: 
 

ŠPORTOVEC narodení od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2003 

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 2020 

POČET Počet športovcov určuje kvóta FISU a VV SAUŠ 
KVALIFIKAČNÉ 

OBDOBIE 
1. 7. 2020 - 4. 12. 2020 

KRITÉRIÁ 

Do kvalifikácie sa započítava priemer FIS bodov 
dosiahnutých v dvoch (2) najlepších pretekoch počas 
kvalifikačného obdobia: 
samostatne pre disciplínu SL 
samostatne pre disciplínu GS 
samostatne pre disciplínu SG 
Nominovaní budú pretekári (M/Ž), ktorí dosiahnu najnižší 
priemer z priemerov dvoch (2) lepších FIS bodových 
umiestnení v disciplínach a zoradení do počtu určeného 
kvótou (M/Ž). 

 
  



      NOMINAČNÝ A KVALIFIKAČNÝ PREDPIS ZSL 2020/21 

strana 10 
 

5. Kvalifikačný predpis na Majstrovstvá sveta juniorov 
 
Na podujatie MSJ sa kvalifikujú športovci podľa nasledovného kvalifikačného 
predpisu: 
 

ŠPORTOVEC Junior  
ROČNÍK 2000 – 2004 

POČET Max. 4 športovcov (2 x muži, 2 x ženy) 
Max. 2 športovci (M/Ž) na jednu (1) disciplínu 

KVALIFIKAČNÉ 
OBDOBIE 

1. júl aktuálnej sezóny (v ktorej sa uskutočnia MSJ) až do 
termínu 16. 2. 2021 dní pred posledným dňom (určuje FIS) 
zaslania oficiálnej prihlášky  

KRITÉRIÁ 

 
1. Podľa bodov získaných v pretekoch WC a EC v aktuálnej sezóne 

(v ktorej sa uskutočnia MSJ) v disciplíne SL, GS, SG. 
2. členovia TOP TEAM-u1 
3. V prípade že počet nominovaných športovcov (M/Ž) nedosiahne 

max. kvótu, môže VV-ZSL doplniť nomináciu do výšky max. kvóty 
športovcov podľa stanovených priorít a podľa jednotlivých 
disciplín: 

  
Do kvalifikácie sa započítava priemer FIS bodov 
dosiahnutých v dvoch (2) najlepších pretekoch počas 
kvalifikačného obdobia: 
samostatne pre disciplínu SL 
samostatne pre disciplínu GS 
samostatne pre disciplínu SG 
Nominovaní sú pretekári (M/Ž), ktorí dosiahnu najnižší 
priemer z dvoch (2) najlepších FIS bodovaných pretekov 
v disciplíne podľa návrhu manažéra sekcie alpských 
disciplín. Konečné nominácie schvaľuje VV-ZSL podľa 
Článku XIII, odsek 1 a časti článok 13.1, odsek 1, písm i) 
a m) Stanov ZSL. 

 

1- v prípade že členovia TOP TEAM-u v čase nominácie neplnia kritériá pre 
zaradenie do RD U21 pre nasledujúcu sezónu, má právo ich VV-ZSL 
nenominovať na MSJ. Potvrdenie zaradenia do RD U21 bude prebiehať počas 
kvalifikačného obdobia. 
 
Športový výsledok jednotlivca – umiestnenie vo výsledkovej listine pretekov 
na MSJ je zaradený do výpočtu finančného príspevku podľa Zákona o športe.  
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6. Kvalifikačný predpis na Majstrovstvá sveta 
 
Na podujatie MS sa kvalifikujú športovci podľa nasledovného kvalifikačného 
predpisu: 
 

ŠPORTOVEC Junior, Senior  
ROČNÍK 2004 a starší 

POČET Počet športovcov určuje kvóta FIS 

KVALIFIKAČNÉ 
OBDOBIE 

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

KRITÉRIÁ 

1. podľa bodov získaných v pretekoch WC a EC v aktuálnej 
sezóne (v ktorej sa uskutočnia MS) v disciplíne SL, GS, SG, AC, 
DH, PAR 

2. sedem (7) dní pred posledným dňom (určuje FIS) zaslania 
oficiálnej prihlášky sú umiestení vo FIS listine bodov, muži do 
150. a ženy do 120. miesta vo svetovom rebríčku FIS 

3. členovia TOP TEAM-u1 
4. V prípade že počet nominovaných športovcov M a Ž 

nedosiahne max. kvótu, môže VV - ZSL doplniť nomináciu do 
výšky max. kvóty športovcov na návrh manažéra sekcie 
alpských disciplín, podľa jednotlivých disciplín: 

  
Do kvalifikácie sa bude započítavať priemer FIS bodov 
dosiahnutých v dvoch (2) najlepších pretekoch počas 
kvalifikačného obdobia: 
samostatne pre disciplínu SL 
samostatne pre disciplínu GS 
samostatne pre disciplínu SG 
samostatne pre disciplínu AC 
samostatne pre disciplínu DH 
samostatne pre disciplínu PAR 
Nominovaní sú športovci (M/Ž), ktorí dosiahnu najnižší 
priemer z dvoch (2) najlepších FIS bodovaných pretekov v 
disciplíne podľa návrhu manažéra sekcie alpských 
disciplín. Konečné nominácie schvaľuje Výkonný výbor 
ZSL podľa VV-ZSL podľa Článku XIII, odsek 1 a časti 
článok 13.1, odsek 1, písm i) a m) Stanov ZSL. 

 
 
1- v prípade že členovia TOP TEAM-u v čase nominácie neplnia kritériá pre 
zaradenie do RD A, B alebo U21 v danej sezóne, má právo ich VV-ZSL 
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nenominovať na podujatie MS. 
 
6. Kvalifikačný predpis na World Criterium Masters 
 
V prípade záujmu väčšieho počtu športovcov, ako je limit FIS počtu 
športovcov pre Slovenskú republiku rozhodujú výška dosiahnutých FIS 
bodov v aktuálne FIS Masters listine bodov a účasť na Svetovom Pohári 
MASTERS (FMC). Poradie určuje komisia súťaže Masters & Open podľa 
kritérií pre zaradenie do RD Masters.  
 
7. Nominačný predpis pre zaradenie do RD U16 na sezónu 2021/2022 
 
Do RD U16 budú zaradení a poradie bude stanovené na základe výsledkov zo 
PŽ-ZSL 2020/2021 nasledovne:  
 

• Do RD U16 budú nominovaní max. traja (3) najlepší  v kategórii st. 
žiactvo, (ročník 2006), ktorí sa umiestnili do 6. miesta v celkovom 
hodnotení PŽ-ZSL 2020/2021. 

• Do RD U16 budú nominovaní max. dvaja (2) ml. žiaci a dve (2) ml. žiačky 
prechádzajúci do st. žiakov a žiačok (ročník 2007), ktorí sa umiestnili 
do 3. miesta PŽ-ZSL 2020/2021 v kategórii ml. žiactvo.  

• Do RD U16 budú nominovaní max. dvaja (2) najlepší  v kategórii ml. 
žiactvo (ročník  2008), ktorí sa umiestnili do 6. miesta v celkovom 
hodnotení PŽ-ZSL 2020/2021. 

 
8. Nominačný predpis pre zaradenie do RD U21 z kategórie žiactva na 
sezónu 2021/2022 
 
Z kategórie žiactva, budú zaradení do RD U21 športovci (ročník 2005), ktorí 
sa umiestnia aspoň jedenkrát do 10. miesta na vybraných FIS Children 
podujatiach. Ak nikto nesplní vyššie uvedené kritérium v aktuálnej sezóne, 
tak víťaz PŽ-ZSL (M/Ž) je zaradený do RD U21. 
 

 
 

NÁZOV MIESTO KRAJINA 
ALPECIMBRA Folgaira ITA 
POKAL LOKA Stari Vrh SLO 

PINOCCHIO SUGLI SKI Abetone ITA 
LA SCARA Val d'Isere FRA 
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9. Nominačný predpis pre zaradenie do RD U21 na sezónu 2021/2022 
 
Kritériá pre dosiahnutie zaradenia do RD-U21 berú do úvahy získané FIS 
body športovca v dvoch (2) najlepších disciplínach podľa Intern BASE FIS 
listiny bodov 2022 nasledovne: 

1. ROČNÍK 
KRIT. BODY DISC. 

A 

do 84 SL 
do 84 GS 

do 104 SG 
do 124 DH 

 
2. ROČNÍK 

KRIT. BODY DISC. 

A 

do 64 SL 
do 64 GS 
do 84 SG 

do 114 DH 
 

3. ROČNÍK 
KRIT. BODY DISC. 

A 

do 54 SL 
do 54 GS 
do 74 SG 

do 104 DH 
B umiestnenie do 2/3 výsledkovej listiny EC (M/Ž) 

 
4. ROČNÍK 

KRIT. BODY DISC. 

A 

do 49 SL 
do 49 GS 
do 64 SG 
do 84 DH 

B umiestnenie do 1/2 výsledkovej listiny EC (M/Ž) 
 
V prípade, že športovec (M/Ž) kategórie U21 dosiahne aspoň v jednej (1) 
disciplíne bodový výsledok (kritérium A), požadovaný pre o jeden (1) rok 
starší ročník, bude tiež zaradený RD U21. 
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10. Nominačný predpis pre zaradenie do RD A na sezónu 2021/2022 
 
Do RD-A budú nominovaní športovci, ktorí dosiahnu v sezóne 2020/2021 
nasledovné: 

• 1 x do 30. miesta (SL, GS, SG, DH, AC, PAR)  vo Svetovom pohári, 
• do 15. miesta v individuálnej súťaži na MS, 
• do 10. miesta v individuálnej disciplíne na MSJ, 
• do 30. miesta v celkovom hodnotení jednej z disciplín (SL, GS, SG, DH, 

AC, PAR) v EUC, 
• do 120. miesta Base List 2022 – ženy, 
• do 150. miesta Base List 2022 – muži, 
• športovec zaradený do zoznamu top tímu cez individuálnu súťaž 

(zaradený počas celého obdobia poberania príspevku t.j. max. 2 roky). 
 
11. Nominačný predpis pre zaradenie do RD B na sezónu 2021/2022 
 
Do RD-B budú nominovaní pretekári, ktorí dosiahnu v sezóne 2020/2021 
nasledovné: 

• 2x do 30. miesta (SL, GS, SG, DH, AC, PAR) EUC, 
• 2x do 10. miesta (SL, GS, SG, DH, AC) NAC, 
• 2x do 3. miesta (SL, GS, SG, DH, AC) ANC, SAC, FAC, 
• do 20. miesta v individuálnej súťaži na MS, 
• do 15. miesta v individuálne disciplíne MSJ, 
• športovec zaradený do zoznamu top tímu cez tímovú súťaž (zaradený 

počas celého obdobia poberania príspevku t.j. max. 2 roky), 
• platné len pre prechádzajúci 5. ročník juniora: 

KRIT. 
 

BODY DISC. 
do 39 SL 
do 39 GS 
do 54 SG 
do 74 DH 

 
Kritériá pre dosiahnutie zaradenia do RD-B, berú do úvahy získané FIS body 
pretekára v dvoch (2) najlepších disciplínach podľa Intern BASE FIS listiny 
bodov 2022. 
 
12. Nominačný predpis pre zaradenie do RD Masters na sezónu 
2021/2022 
 

• počítať sa budú výsledky zo sezóny 2020/2021, 
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• na každú desiatku (10) pretekárov kategórie A, B, C (priemer 
zúčastnených športovcov v sezóne v PMaO-ZSL) bude zaradený jeden 
(1) reprezentant, 

• povinnosť štartovať v PMaO-ZSL a FMC nasledovne: 

 
• pri rovnakom počte bodov rozhoduje FIS listina, 
• za zisk glóbusu alebo umiestnenie do 5. miesta na WCM v individuálne 

súťaži bude pretekár automaticky zaradený do RD Masters na 
nasledujúcu sezónu. 

 
Bodovací systém 
 

1. kritérium výkonnosti 
• umiestnenie v poslednej dostupnej FIS listine bodov aktuálnej 

sezóny (súčet prepočtov za disciplíny SL + GS) 
 

0–50 FIS bodov/disciplína 100 bodov do hodnotenia 

50–100 FIS bodov/disciplína 80 bodov do hodnotenia 

100–150 FIS bodov/disciplína 60 bodov do hodnotenia 

150–200 FIS bodov/disciplína 40 bodov do hodnotenia 

200–250 FIS bodov/disciplína 20 bodov do hodnotenia 

 
• pri úrovni 250  a viac FIS bodov/disciplína nie je možné  navrhnúť 

športovca za reprezentanta. 
 

2. kritérium umiestnenia 
• body za umiestnenie na FIS Masters pretekoch vo vekovej skupine, 
• body za umiestnenie na PMaO-ZSL vo vekovej skupine, 
• body za umiestnenie na WCM vo vekovej skupine 
nasledovne: 

 
 

KATEGÓRIA PRETEKY MIN. ÚČASŤ 

A, B, C SLP-MaO 4 štarty 
FMC/MAS 4 štarty 

PRETEKY ŠTART BODY 
PMaO-ZSL 1x 2 
FIS Masters 1x 5 

WCM 1x 5 
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B./ Alpské disciplíny – lyžovanie na tráve 
 
1. Kvalifikačný predpis na FIS Children podujatia 
 
Kvalifikácia športovcov na podujatia FIS Children /alebo Children Cup/ sa 
určuje z konečného  poradia športovcov v súťaži o Český pohár v lete 2020. 
Alebo sa rozhodne podľa výsledkov z absolvovaných nominačných pretekov 
v lete 2021, v každej kategórii samostatne a maximálne do počtu športovcov 
určeného kvótou vedenia súťaže FIS Children Cup. 
 
2. Kvalifikačný predpis na Majstrovstvá sveta juniorov 
 
Kvalifikačným predpisom  pre  nomináciu športovca na  podujatie MSJ je 
splnenie  kritérií  pre  zaradenie  do reprezentačného družstva U21, alebo RD-
A v lyžovaní na tráve pre príslušnú sezónu.  
 
3. Kvalifikačný predpis na Majstrovstvá sveta 
 
Kvalifikačným predpisom  pre  nomináciu športovca na  podujatie MS je 
splnenie  kritérií  pre  zaradenie  do reprezentačného družstva U21, alebo RD-
A v lyžovaní na tráve pre príslušnú sezónu. 
 
4. Nominačný predpis pre zaradenie do RD U21 na sezónu 2021/2022 
 
Do RD U21 budú nominovaní športovci, ktorí dosiahnu v sezóne 2020/21 
v poslednej platnej  listine  FIS  bodov  maximálne  50 bodov v jednej  
disciplíne, alebo v predchádzajúcej sezóne aspoň dve umiestnenia v prvej 
polovici výsledkovej listiny na podujatí Majstrovstiev sveta juniorov, alebo 
Svetového pohára. 
 
5. Nominačný predpis pre zaradenie do RD A na sezónu 2021/2022 
 
Do RD-A budú nominovaní športovci, ktorí dosiahnu v sezóne 2020/21 
v poslednej platnej  listine  FIS  bodov  maximálne  50 bodov v jednej  
disciplíne, alebo v predchádzajúcej sezóne aspoň dve umiestnenia v prvej 
polovici výsledkovej listiny na podujatí Majstrovstiev sveta alebo Svetového 
pohára. 
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C./ Alpské disciplíny – telemark 
 
1. Kvalifikačný predpis na Majstrovstvá sveta juniorov 
 
Kvalifikačným predpisom  pre  nomináciu športovca na  podujatie MSJ je 
splnenie  kritérií  pre  zaradenie  do reprezentačného družstva U21, alebo RD-
A v lyžovaní na tráve pre príslušnú sezónu.  
 
2. Kvalifikačný predpis na Majstrovstvá sveta 
 
Kvalifikačným predpisom  pre  nomináciu športovca na  podujatie MS je 
splnenie  kritérií  pre  zaradenie  do reprezentačného družstva U21, alebo RD-
A v lyžovaní na tráve pre príslušnú sezónu. 
 
3. Nominačný predpis pre zaradenie do RD U21 na sezónu 2021/2022 
 
Do RD U21 budú nominovaní športovci, ktorí dosiahnu v sezóne 2020/21 
v poslednej platnej  listine  FIS  bodov  maximálne  100 bodov v jednej  
disciplíne, alebo v predchádzajúcej sezóne aspoň dve umiestnenia v prvej 
polovici výsledkovej listiny na podujatí Majstrovstiev sveta juniorov, alebo 
Svetového pohára. 
 
4. Nominačný predpis pre zaradenie do RD A na sezónu 2021/2022 
 
Do RD-A budú nominovaní športovci, ktorí dosiahnu v sezóne 2020/21 
v poslednej platnej  listine  FIS  bodov  maximálne  100 bodov v jednej  
disciplíne, alebo v predchádzajúcej sezóne aspoň dve umiestnenia v prvej 
polovici výsledkovej listiny na podujatí Majstrovstiev sveta alebo Svetového 
pohára. 
 
D./ Severské disciplíny – behy na lyžiach 
 
Obsah doplní športovo-technický riaditeľ pre bežecké disciplíny. 
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E./ Severské disciplíny – skoky na lyžiach, severská 
kombinácia 
 
 
1. Kvalifikačný predpis na Európsky olympijsky festival mládeže (EYOF) 
 
Na podujatie EYOF sa kvalifikujú športovci podľa nasledovného 
kvalifikačného predpisu: 
 

ŠPORTOVEC Junior  
ROČNÍK 2003 – 2004 

POČET Počet športovcov určuje kvóta FIS a VV SOŠV 
KVALIFIKAČNÉ 

OBDOBIE 
1. júl 2020 - 13. január 2021. 

KRITÉRIÁ  

 
2. Kvalifikačný predpis na Zimné olympijské hry mládeže (WYOG) 
 
Na podujatie WYOG sa kvalifikujú športovci podľa nasledovného 
kvalifikačného predpisu: 
 

ŠPORTOVEC Junior 
ROČNÍK 1. - 2. ročník  

POČET Počet športovcov určuje kvóta FIS a VV SOŠV  

KVALIFIKAČNÉ 
OBDOBIE 

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

KRITÉRIÁ Určuje športovo-technický riaditeľ Severských disciplín 

 
 
3. Kvalifikačný predpis na Majstrovstvá sveta juniorov 
 
Na podujatie MSJ sa kvalifikujú športovci podľa nasledovného kvalifikačného 
predpisu: 
 

ŠPORTOVEC Junior  
ROČNÍK 2000 - 2004 
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POČET  

KVALIFIKAČNÉ 
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 Určuje športovo-technický riaditeľ Severských disciplín 

 
4. Kvalifikačný predpis na Majstrovstvá sveta 
 
Na podujatie MS sa kvalifikujú športovci podľa nasledovného kvalifikačného 
predpisu: 
 

ŠPORTOVEC Junior, Senior  
ROČNÍK 2004 a starší 

POČET Počet športovcov určuje kvóta FIS 

KVALIFIKAČNÉ 
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 Určuje športovo-technický riaditeľ Severských disciplín 

 
 
5. Nominačný predpis pre zaradenie do RD Junior na sezónu 2021/2022 
 
Do RD Junior budú nominovaní športovci, ktorí dosiahnu v sezóne 2020/21 
aspoň jeden (1) FIS bod v súťaži podujatí FIS. 
 
4. Nominačný predpis pre zaradenie do RD A na sezónu 2021/2022 
 
Do RD-A budú nominovaní športovci, ktorí dosiahnu v sezóne 2020/21 aspoň 
jeden (1) FIS bod v súťaži Kontinentálneho pohára FIS, alebo v súťaži 
Svetového pohára FIS. 
 
 
F./ Moderné disciplíny 
 
Obsah doplní športovo-technický riaditeľ pre moderné disciplíny  
 
 


