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PRAVILA GLEDE NASTOPANJA NA TEKMOVANJIH IN MOŽNOSTI PREHODOV MED 

REPREZENTANCAMI 

 
1. Vse selekcije SZS so odprtega tipa. 

2. Prehodi tekmovalcev iz nižjih selekcij v višje in obratno so odprti (prehode narekujejo rezultati). 

3. Tekmovalci nimajo zagotovljenih startov na FIS v tujini, EC ali WC tekmah. 

4. Tekmovalci lahko kandidirajo za nastop na FIS tekmah v tujini na podlagi primerjalnih treningov ali 

kvalifikacij predvidoma v mesecu novembru. V času tekmovalne sezone te možnosti narekujejo 

rezultati, strokovna ocena glavnih trenerjev in Pravilnik o prijavah na FIS tekmovanja v tujini. 

5. Pogoji za nastop na tekmah EC so dobri nastopi na tekmah FIS (do 5.mesta), dobre FIS točke (moški 

pod 28 FIS točk, ženske pod 30 FIS točk), trenerska ocena in redno uvrščanje v točke EC. 

6. Tekmovalce za nastope na tekmah  EC določi glavni trener EC, ki tudi poskrbi za prijave na tekme EC. 

7. Tekmovalci, ki želijo nastopati na tekmah EC in niso člani reprezentanc SZS, bodo imeli možnost za 

uvrstitev na tekme EC  na podlagi primerjalnih treningov z EC reprezentanco, ki bodo določeni s strani 

glavnega trenerja EC reprezentance, pred začetkom tekem EC ter  predvidoma v mesecu oktobru. V 

tekmovalnem obdobju možnosti za nastop narekujejo rezultati in strokovna ocena glavnega trenerja.  

8. Kvote na tekmah EC so omejene. V kolikor so mesta na tekmah EC prosta, se ta lahko zapolnijo, v 

nasprotnem primeru se izvedejo dodatne kvalifikacije. 

9. Če se trener ekipe EC odloči, da s svojo ekipo ne bo nastopil na tekmah EC, vseeno poskrbi za prijave 

tekmovalcev, ki imajo interes nastopati na EC tekmah. Stroški, ki nastanejo ob taki situaciji, morajo 

udeleženci pokriti sami. 

10. Tekmovalci, ki imajo interes nastopati na tekmah EC in niso vključeni v reprezentance SZS morajo to 

sporočiti glavnemu trenerju 21 dni pred tekmo, saj je potrebno urediti prvo prijavo in jo teden dni 

pred tekmo tudi potrditi. Če to ni storjeno, odgovorni trener ne odgovarja za prijavo. 

11. Pogoji za nastop na tekmah WC so redno uvrščanje na tekmah EC do 10. mesta, NOR-AM ali FEC do  

3. mesta, uvrščanje do 30. mesta na tekmah WC in trenerska ocena.  

12. Kvote na tekmah WC so omejene, zato se ob večjem številu kandidatov po potrebi izvedejo 

kvalifikacije. 

 


