
 
KRITERIJI ZA NABOR REPREZENTANTOV V SEZONI 2023/2024  

Obrazložitev:  

1. Za nabor reprezentantov se uporabi prva interna FIS lestvica (Interna BASE lista 2024), ki upošteva 

rezultate iz sezone 2022/23. 

2. Na podlagi doseženih kriterijev bo Strokovni sveta panoge za alpsko smučanje pripravil predlog 

strokovnega vodstva in člane posameznih reperezentanc  in jih dal v potrditev Odboru pAS.  

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

testiranja. 

 

Ironman – WC tekmovalec 400 točk 

Ironman – WC tekmovalec (za 17 let) 325 točk 

Ironman – EC tekmovalec 300 točk 

Ironman – EC tekmovalec (za 17 let) 275 točk 

Ironman – EC tekmovalec (za 16 let) 250 točk 

Ironman – C tekmovalec (za 17 let) 250 točk 

Ironman – C tekmovalec (za 16 let) 200 točk 

Ironman – C tekmovalec (za 15 let) 200 točk 
Dopolnilo testiranju Ironman: 

Vsi tekmovalci izvedejo le eno testiranje, pred glavnimi snežnimi pripravami. Izvedejo ga v mesecih juliju 

in avgustu. Testiranje je zaradi objektivnih razlogov možno opraviti tudi v septembru (zaradi poškodbe ali 

zaradi ponovnega testiranja s ciljem izboljšanja rezultata).  

Tekmovalci (člani medregijskih ekip), ki se v pripravljalnem in tekmovalnem obdobju občasno priključujejo 

reprezentančnim ekipam (WC, EC, C), morajo imeti izpolnjen kriterij psihofizičnega testiranja. Pri testu 

Ironman morajo doseči določeno število točk, ustrezno glede na ekipo kateri se priključujejo (npr. če se 

tekmovalec priključi EC ekipi in je star 17let, mora imeti na Iromanu doseženih vsaj 275 točk) 

4. Tekmovalci, ki kriterijev zaradi objektivnih razlogov (mladost, poškodba, druge izjeme) ne dosegajo, so 
lahko v reprezentanco uvrščeni na podlagi strokovne ocene glavnih trenerjev moških in ženskih 
reprezentanc ter vodje mladinskega programa ob potrditvi Strokovnega sveta.  

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:  

5.1 WC ekipa: osvojeni kriterij 1 ali strokovna ocena glavnega trenerja.  

5.2 EC ekipa do 8 tekmovalcev : osvojen kriterij 2 ali 3 in po strokovni oceni v kolikor ekipa ni zapolnjena.  

5.3 C ekipa do 10 tekmovalcev : usklajen predlog po strokovni oceni vodje programov reprezentanc, 
glavnega mladinskega trenerja, glavnega otroškega trenerja in trenerjev, ki delujejo v medregijskem 
klubskem programu. 
 

6. Poškodovani tekmovalci se lahko spet vključijo v program reprezentanc po opravljeni rehabilitaciji na 
podlagi strokovne ocene zdravnika reprezentanc, vodje programov in glavnega trenerja.  

7. Poškodovani tekmovalci obdržijo status člana reprezentance, če rehabilitacija ne traja dlje kot 15 mesecev. 
Po poteku 15 mesečnega roka o  stausu člana reprezentance se status lahko podaljša na podlagi strokovne 
ocene zdravnika reprezentanc, vodje programov in glavnega trenerja. 

Kriteriji 1:  

- Uvrstitev do 30. mesta na WCSL v eni disciplini (AC individualna tekma in PAR individualna tekma do 7. 

mesta,  velja v primeru, da sta izvedene minimalno 2 tekmi znotraj ene discipline). 

- Uvrstitev do 15. mesta na SP/OI v eni disciplini (AC individualna tekma do 3. mesta,  PAR individualna 

tekma do 6. mesta). 

- Zagotovljeno mesto na tekmah WC na podlagi končne uvrstitve v COC 

- Uvrstitev do 3. mesta na WC/WSC/OI ekipni tekmi (velja v primeru, da ima tekmovalec izpolnjen 

minimalno Kriterij 2). 

- 2 uvrstitvi do 15. mesta na posamični tekmi WC  

 



 
Kriterij 2 :  

- Uvrstitev do 180 mesta na FIS lestvici (AC se ne upošteva, PAR individualna WC tekma med 16 ali WSC – 
ZOI med 8), velja za mlajše od 24 let oz l.99. 

- Uvrstitev do  50. mesta v 1.disciplini na FIS lestvici za l. 2002 (U21) in mlajši, 

- Uvrstitev v finale na tekmi WC v tehničnih disciplinah, do 30. mesta v hitrih disciplinah,  PAR individualna 
WC tekma med 16. 

- Uvrstitev do 30. mesta v seštevku ene discipline v EC (AC in PAR se ne upošteva)  

- 2 uvrstitvi do 15. mesta na tekmi EC (PAR individualna tekma 2.uvrstitvi do 6. mesta ). 

- Skupna uvrstitev do 30.mesta na tekmah EC za letnik 1999 in mlajše  

- Uvrstitev do 15. mesta na MSP (ekipna tekma se ne upošteva), AC individualna tekma in PAR individualna 
tekma uvrstitev med prve 3.  

Kriterij 3 (samo za mlajše od 20. let oz l.03):  

- V 2 disciplinah (SL ali VSL obvezen) do 300. mesta na FIS lestvici. 

- Uvrstitev do 50. mesta v 1 disciplini - VSL, SL, SG. V kolikor je ta disciplina DH, je pogoj, da je v SL ali VSL 

med 120 na FIS lestvici za l. 03 in mlajši.*  

- Uvrstitev do 50. mesta v 1 disciplini - VSL, SL, SG.  V kolikor je ta disciplina DH, je pogoj, da je v SL ali VSL 

med 120 na FIS lestvici za l. 04  in mlajši.* 

- Urstitev do 50.  mesta v 1 disciplini – VSL, SL, SG. V kolikor je ta disciplina DH, je pogoj, da je v SL ali VSL 

med 120 na FIS lestvici za l. 05  in mlajši.* 

*Opomba: (razen AC in PAR individualno) 

- Kriterij iz hitrih disciplin SG in DH se upošteva samo v primeru vsaj treh nastopov v tujini. Samo razultati 

iz DP niso dovolj. 

- Prvo in drugo uvrščeni tekmovalec/ka v SLO mladinskem pokalu letnik 2003 in mlajši, v kolikor po FIS 

točkah ne odstopa več kot 15% od določenih kriterijev v zgornjih alinejah 

Pri Kriteriju 3  se DODATNO  UPOŠTEVA : 

- Mladinci obvezno 10 štartov tehničnih disciplin na domačih tekmah (5xSL in 5xGS), NC (štart na tekmah 

v vseh disciplinah) in minimalno 4 štarte v hitrih disciplinah (doma ali v tujini). 

- Po strokovni oceni se K3 lahko podeli tudi tekmovalcem/kam U16, ki v svoji kategoriji izstopajo tako na 

domačih pokalnih tekmovanjih, kot na mednarodnih otroških tekmovanjih.  

Dopolnilo kriterijem: 

V primeru, da tekmovalec, ki v pripravljalnem obdobju ni opravil Ironmana a je v nadaljevanju sezone 

dosegel kriterij za uvrstitev v reprezentanco, mora uvrstitev potrditi s testiranjem telesne pripravljenosti, 

ki je sestavljeno iz spodaj navedenih štirih testov.  Kandidat mora na vseh testih doseči normo.   

 6 minutni test zgibi PUMT (trup) »box jump« 

ženske 1400 m 4 ponovitve 60 točk 75 skokov 

moški 1600 m 10 ponovitev 60 točk 85 skokov 

 

Strokovni svet panoge si v primeru spremenjene situacije, posebnih okoliščinah (epidemija, itd...) pridržuje 

pravico, da lahko spremeni in prilagodi kriterije nastalim razmeram. 

 

Ljubljana, StrSv pAS, 07. september 2022 


