KRITERIJI ZA NASTOPE NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH
V SEZONI 2020/2021
TEKMOVANJA ZA SVETOVNI POKAL:
MOŠKI:
DISTANCE IN ŠPRINT- ob izpolnjevanju zahtevanih FIS – točk (60), še:
- Uvrstitev do 50.mesta na predhodni tekmi svetovnega pokala.
- uvrstitev do 12. mesta na tekmah COC pokala.
- uvrstitev do 6. mesta v kvalifikacijah sprinta na COC pokalu.
- po presoji glavnega trenerja
ŽENSKE:
DISTANCE IN ŠPRINT- ob izpolnjevanju zahtevanih FIS – točk (90), še:
- do 30 mesta na predhodni tekmi svetovnega pokala v sprintu.
- do 40 mesta na predhodni tekmi svetovnega pokala na distanci.
- uvrstitev do 6. mesta na tekmah COC pokala.
- uvrstitev do 3. mesta v kvalifikacijah sprinta na COC pokalu.
- po presoji glavnega trenerja
OPOMBA:
- V primeru, da ima kriterije izpolnjeno več tekmovalcev oz. tekmovalk kot je kvota, se o ekipi odloči
strokovno vodstvo
- V primeru, da so vsi tekmovalci do 30. mesta na tekmi WC, zadnji tekmovalec nima zagotovljenega
mesta na naslednji tekmi
- Na prvih tekmovanjih imajo prednost tekmovalci in tekmovalke A ekipe
- Do tekmovanja Tour de ski imajo zagotovljeno mesto na tekmovanjih v sprintu: Anamarija, Eva,
Luka, Janez

NASTOP NA SP Oberstdorf 2021:
ŽENSKE:
ŠPRINT Klasika:
- avtomatična uvrstitev v ekipo v primeru uvrstitve 1x. do 6. mesta ali 2x do 12. mesta v šprintu na
tekmah WC
- za mlade tekmovalke do U23 let uvrstitev do 40.mesta na tekmah WC
- uvrstitev do 6. mesta na MSP 2021 in SPU23
TEAM SPRINT, ŠTAFETA:
- odločitev strokovnega vodstva glede na trenutno situacijo
DISTANCA:
- avtomatična uvrstitev v ekipo v primeru uvrstitve 1x. do 10. mesta ali 2x do (30.mesto) mesta na
distanci na WC
- za mlade tekmovalke do U23 let uvrstitev do 50.mesta na tekmah WC
- uvrstitev do 6. mesta na MSP 2021 in SPU23

MOŠKI:
ŠPRINT :
- avtomatična uvrstitev v ekipo v primeru uvrstitve 1x. do 6. mesta ali 2x do (20) mesta v šprintu na
tekmah WC
- za mlade tekmovalce do U23 let uvrstitev do 50.mesta WC
- uvrstitev do 6. mesta na MSP 2021 in do 12. mesta na SPU23
TEAM SPRINT, ŠTAFETA:
- odločitev strokovnega vodstva glede na trenutno situacijo
DISTANCA:
- avtomatična uvrstitev v ekipo v primeru uvrstitve 1x. do 10. mesta ali 2x do 20. (30) mesta na distanci
na WC
- uvrstitev do 6. mesta na MSP 2021 in do 12. mesta na SPU23

PREDLOG Matija Rimahazi:
NASTOP NA SP U23 2021:
MOŠKI: ŠPRINT IN DISTANCE :
- SvetovnI pokal 1 x do 50. mesta ali 1 x do 10. mesta U23 na tekmi WC
- COC 1 x do 8. mesta (ali 1 x do 4. mesta U23) , ali 2 x do 16. mesta (ali do 8. mesta U23), ali 3 x do
30.mesta (ali do 15.mesta U23).
- Absolutni državni prvak
- V primeru, da ima več tekmovalcev izpolnjeno normo imajo prednost tekmovalci z boljšimi
uvrstitvami.
ŽENSKE: ŠPRINT IN DISTANCE :
- SvetovnI pokal 1 x do 40.mesta ( ali 1 x do 10.mesta U23)
- COC 1 x do 6. mesta (ali do 3.mesta U23), 2 x do 12.mesta ali (do 6. mesta U23) ali 3 x do 20.
mesta (ali do 10.mesta U23)
- Absolutna državna prvakinja
- V primeru, da ima več tekmovalk izpolnjeno normo imajo prednost tekmovalke z boljšimi uvrstitvami.

Nastopi na OPA COC pokalih člani:
Na COC tekmovanjih nastopi največ 8 tekmovalcev in tekmovalk v članskih kategorijah.Ostalim se, če
situacija to omogoča in če trener presodi, da je pripravljenost zadovoljiva, omogoči nastop na lastne stroške.
1. COC – Na prvem COC imajo prednost člani reprezentanc. Ekipo določi trener po lastni presoji glede
na videno na treningih.
2. Ostale tekme COC:
- Zadovoljiva uvrstitev na prejšnjem COC tekmovanju- moški do 40.mesta, ženske do 25.mesta
- Prihod iz tekme svetovnega pokala
- Zmaga na zadnji tekmi SLO pokala absolutno
- Presoja trenerja, (uspeh na FIŠ tekmovanju, vrnitev po poskodbi, bolezni…)
V primeru, da ima več tekmovalk izpolnjeno normo imajo prednost tekmovalke z boljšimi uvrstitvami.in
tekmovalci U23.

Predlog Marko Gracer:
NASTOP NA MSP 2021:
MOŠKI in ŽENSKE: ŠPRINT IN DISTANCA:
- COC šprint: 1 x do 6.mesta Ali 2 x do 12. mesta ali 3 x do 20. mesta (letnik 2002)
- COC Distance: 1 x do 10.mesta ali 2 x do 15.mesta, ali 3 x do 25.mesta (letnik 2002)
- Ostali mlajši – 1 x do 15.mesta in 2 x do 30. (2003/04)
- V primeru, da ima več tekmovalcev izpolnjeno normo imajo prednost tekmovalci z boljšimi
uvrstitvami.
- V primeru, da imajo 3 tekmovalci izpolnjeno normo, strokovni svet lahko dopolni ekipo na predlog
trenerja.

NASTOP NA TEKMAH COC
ŠPRINT IN DISTANCE:
Na COC tekmovanjih nastopi največ 10 tekmovalcev in tekmovalk v U20 kategorijah. Ostalim se, če situacija
to omogoča (razen 1. COC tekmovanja) in a je pripravljenost zadovoljiva, lahko omogoči nastop na lastne
stroške.
– Za prvo tekmovanje COC se ekipa določi na osnovi pregledno -izbirne tekme v okviru skupnih priprav.
Ekipo določi trener po lastni presoji glede na videno na treningih.
-

Ostale tekme COC:
Uvrstitev na prejšnjem COC tekmovanju - moški do 45.mesta, ženske do 30.mesta
Zmaga na zadnji tekmi SLo pokala v kategoriji U20
Predlog trenerja, (uspeh na drugem mednarodnem tekmovanju, vrnitev po poskodbi, bolezni…)

V primeru, da več tekmovalcev izpolnjuje pogoje imajo prednost tekmovalci-ke z boljšimi uvrstitvami na
zadnjih tekmah in starejši tekmovalci U20.

NASTOP NA OPA IGRAH 2021 Pripravil Tomaž Uršič
Na tekmovanju nastopajo naslednje kategorije:
- U16 – letnik 2005 in 2006
- U18 – letnik 2003 in 2004
Glede na predlagani tekmovalni koledar, so predvidene naslednje tekme, ki se bodo upoštevale pri določitvi
ekipe za nastop na OPA igrah 2021:
- 31.1.2021
- Pokal Argeta junior
- Ind., klasika
- 7.2.2021
- NBC St. Jakob
- Ind., klasika
- 21.2.2021
- NBC Sappada
- Ind., prosto
-

Štejeta dve najboljši uvrstitvi. Če je več tekmovalcev enakih, ima prednost tisti, ki ima boljši rezultat na zadnji
tekmi.
Točkovanje med tekmovalci na vseh tekmah, je glede na uvrstitve naslednje:
1. mesto 7 točk
2. mesto 5 točk
3. mesto 4 točke

4. mesto 3 točke
5. mesto 2 točke
6. mesto 1 točka
-

Na tekmovanju bodo predvidoma nastopili od 1 do 4 fantje in od 1 do 4 dekleta vsakega letnika.
Ekipo bodo, glede na kakovostne razlike v kategoriji, dokončno sestavili Jože Klemenčič, Marko Gracer in
Tomaž Uršič.

NASTOP NA EYOF 2021 - predlog pripravil Marko Gracer
Na tekmovanju imajo pravico nastopa tekmovalci in tekmovalke letnikov 2003, 2004 in 2005.
Za izbor ekipe se bodo upoštevala naslednja tekmovanja:
1. Izbirne tekme za OPA igre, kjer štejeta dve najboljši uvrstitvi po sistemu 7-5-4-3-2-1
2. Na OPA igrah se upošteva posamična tekma, s tem da tekmovalci dobijo le tocke 4-3-2-1
3. Dve sprint tekmi v prosti tehniki, šteje najboljša po sistemu 7-5-4-3-2-1
4. DP sprint prolog (ali pa naredimo v kategoriji tudi finalne teke), DP distanca klasika, ter DP mass start
prosto vse po sistemu 7-5-4-3-2-1
5. November - sprint skate in distanca, (tehnika odvisna od razmer) točkujemo po sistemu 10-7-5-3-2-1),
s tem damo nekaj več poudarka pripravljenosti na zadnjih tekmah.

