
 

Kriteriji za nabor reprezentantov v sezoni  2018/2019 
 
 
Kriteriji 1: 
 

✓ Uvrstitev do 30. mesta na WCSL v eni disciplini (AC do 15. mesta). 

✓ Uvrstitev do 15. mesta na SP/OI v eni disciplini (AC do 10. mesta). 

✓ Zagotovljeno mesto na tekmah WC na podlagi končne uvrstitve v EC. 

✓ Uvrstitev do 3. mesta na WC/WCS/OI ekipni tekmi. 

 
Kriterij 2: 
 

✓ Uvrstitev do 100. mesta na FIS lestvici  

✓ AC do 60. mesta – moški oz. AC do 40. mesta – ženske. 

✓ Uvrstitev v finale na tekmi WC (AC do 15. mesta). 

✓ 2 uvrstitvi do 10. mesta na tekmi EC (AC do 6. mesta). 

✓ Uvrstitev do 30. mesta v seštevku ene discipline v EC za mlajše od 24. let   

✓ Uvrstitev do 10. mesta na MSP (ekipna tekma se ne upošteva). 

 
 
Kriterij 3 (samo za mlajše od 20. let rojeni 1997): 
 

✓ V 2 disciplinah (SL ali VSL obvezen) do 250. mesta na FIS lestvici (AC do 150. mesta). 

✓ Uvrstitev do 30. mesta v 1 disciplini na FIS lestvici za l. 97 (U21) 

✓ Uvrstitev do 40. mesta v 1 disciplini na FIS lestvici za l. 98 (l.98 in mlajši) 

✓ Uvrstitev do 40. mesta v 1 disciplini na FIS lestvici za l. 99 (l.99 in mlajši) 

✓ Uvrstitev do 40. mesta v 1 disciplini  na FIS lestvici za l. 00 (l.00 in mlajši) 

✓ Uvrstitev do 30. mesta v 1 disciplini  na FIS lestvici za l. 2001 

✓ U 21  zmagovalec v SLO mladinskem pokalu; 

✓ U 18  zmagovalec  v SLO mladinskem pokalu; 

✓ U 16   osvojitev 1-3.mesta na otroškem mednarodnem tekmovanju (Pokal Loka, Alpe 

Cimbra ex Topolino, Pinocchio sugli sci, La Scara)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pojasnilo h kriterijem : 
 
1) Za nabor reprezentantov se uporabi prva interna FIS lestvica (Internal BASE list na dan 

19.04.2018), ki upošteva rezultate sezone 2017/18. 
 

2) Na podlagi doseženih kriterijev bodo odgovorni trenerji ob potrditvi Strokovnega sveta AD 
sestavili reprezentance. 

 
3) Pogoj za izbor posameznega tekmovalca/ko v eno izmed ekip je izpolnitev kriterija 

psihofizičnega testiranja (priloga IRONMAN).  

 

Dopolnilo k IRONMAN 18+: 

 

➢ Samo reprezentanti/ke s statusom A imajo le 1 končno terensko testiranje - celotni 

IRONMAN, ki se ga izvede pred glavnimi snežnimi pripravami (konec julija) - IRONMAN 18+ 

 

➢ Ostali reprezentanti/ke z osvojenimi kriteriji imajo 2 (dve) testiranji, glede na starostno 

kategorijo. Reprezentanti, ki prehajajo med reprezentancami, se v njih šele vključujejo ali so 

pod črto imajo obvezno tudi uvodno/prvo testiranje pred začetkom intenzivnih kondicijskih 

priprav v maju, kjer se na podlagi testov lahko oblikujejo tudi trening skupine za fizično 

pripravo in stanje posameznih tekmovalcev, ki služi trenerjem za oblikovanje trenažnega 

procesa oziroma se določi etapne cilje za posameznike, ki testa ne opravijo ter drugo 

testiranje v septembru. 

Če se uvrsti v skupino IRONMAN 18+ mora opraviti tudi uvodno testiranje v obliki 

MLADINSKI IRONMAN 18let – ( kriterij točkovanja za uvodno testiranje je 300 točk). 

 

4) Tekmovalci, ki kriterijev (IRONMAN 18+) zaradi objektivnih razlogov (mladost, poškodba, druge 

izjeme) ne dosegajo, so lahko v reprezentanco uvrščeni na podlagi strokovne ocene vodje 

psihofizične priprave Nike Radjenović in odločitve odgovornih trenerjev moških in ženskih 

reprezentanc ter vodje mladinskega programa ob potrditvi Strokovnega sveta AD. 

 

5) Osvojeni pogoji in kriterij (1, 2, 3)  določajo možnosti in rang nabora tekmovalcev, da je 
posamezni tekmovalec/ka izbran/a v reprezentanco. Končna sestava reprezentance in število 
reprezentantov pa bo določeno glede finančnih možnosti SZS.  

 
 


