
KRITERIJI ZA NASTOPE NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH 
V SEZONI 2022/2023 

 

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 15. mesta na tekmah COC pokala. 
- uvrstitev do 10. mesta v kvalifikacijah sprinta na COC pokalu. 
- po presoji glavnega trenerja  

 
ŽENSKE:  
 
DISTANCE  IN ŠPRINT- ob izpolnjevanju  zahtevanih FIS – točk (90), še: 

- do 40. mesta na predhodni tekmi svetovnega pokala v sprintu. 
- do 40. mesta na predhodni tekmi svetovnega pokala na distanci. 
- uvrstitev do 8. mesta na tekmah COC pokala. 
- uvrstitev do 6. 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 

- Na prvih tekmovanjih imajo prednost tekmovalci in tekmovalke A ekipe 
- Do tekmovanja Tour de Ski imajo zagotovljeno mesto na tekmovanjih v svetovnem 

pokalu v sprintu Eva, Miha Š., Vili, na tekmah v svetovnem pokalu na razdalji: Miha 
L. 

- Vsi člani A ekipe, ne glede na status imajo pravico nastopa na eni tekmi svetovnega 
pokala do vključno tekem v Davosu. (1. perioda) 

  
 

NASTOP NA SP  PLANICA  2023: 
 
ŽENSKE:  
  

- Nastop najboljših štirih tekmovalk v danem trenutku na vsaki tekmi 

- Pri določitvi ekipe imajo prednost naskdnji kriteriji:  

1. Uvrstitev 1x do 12.mesta ali 2x 30.mesta WC 

2. Uvrstitev 1x do 6.mesta COC 

3. Uvrstitev do 6.mesta MSP 2023 ali SPU23 

4. V primeru enakih rezultatov ima prednost mlajši tekmovalec  

5. Odločitev strokovnega vodstva 

 

 

TEAM SPRINT, ŠTAFETA: 
- odločitev strokovnega vodstva glede na trenutno situacijo 



 
MOŠKI:  
 

- Nastop najboljših štirih tekmovalcev v danem trenutku na vsaki tekmi 

- Pri določitvi ekipe imajo prednost naskdnji kriteriji:  

1. Uvrstitev 1x do 15.mesta ali 2x 40.mesta WC 

2. Uvrstitev 1x do 6.mesta COC 

3. Uvrstitev do 6.mesta MSP 2023 ali SPU23 

4. V primeru enakih rezultatov ima prednost mlajši tekmovalec  

5. Odločitev strokovnega vodstva 

 
TEAM SPRINT, ŠTAFETA: 

- odločitev strokovnega vodstva glede na trenutno situacijo 
 
 
 

NASTOP NA SP U23 2022/23: 
 
MOŠKI: ŠPRINT IN DISTANCE : 
 

- Svetovni pokal 1 x do 45. mesta  šprint 
- Svetovni pokal  1x do 60.mesta distanca 
- COC 1 x do 15. Mesta   2 x do 20. mesta ali 3 x do 30.mesta  
- Absolutni državni prvak 
- V primeru, da ima več tekmovalcev izpolnjeno normo - presoja trenerja  

 
ŽENSKE: ŠPRINT IN DISTANCE : 
 

- SvetovnI pokal 1 x do 40. mesta šprint 
- Svetovni pokal 1 x do 50.mesta distanca 
- COC 1 x do 10. mesta, 2 x do 15.  mesta  ali 3 x do 20. mesta. 
- Absolutna državna prvakinja 
- V primeru, da ima več tekmovalk izpolnjeno normo-  presoja trenerja  

 
 

Nastopi na OPA COC pokalu člani: 
 
COC – Na prvem COC imajo prednost člani reprezentanc. Ekipo določi trener po lastni 
presoji.  
  

1. Ostale tekme COC: 

- Zadovoljiva uvrstitev na prejšnjem COC tekmovanju- moški do 45.mesta, ženske 

do 25.mesta 

- Prihod iz tekme svetovnega pokala 

- Presoja trenerja, (uspeh na Fis tekmovanju, dober nastop na tekmi SLO pokala, 

vrnitev po poskodbi, bolezni…) 

- Zmaga na domačem tekmovanju v absolutni kategoriji 

 



 

NASTOP NA MSP 2022/23: 
 
Moški:                                                                Ženske:       
                                                   
                                Enako-   distanca in šprint:   
 
 A norma COC – juniorji  do 10.mesta               A norma COC- Juniorke do 
8.mesta                                                                                    
 
 B  norma COC – juniorji do 15.mesta               B norma COC- Juniorke do 12.mesta  
 
 C norma COC – Juniorji do 30.mesta                C norma COC – Juniorke do 25.mesta 

(vsaj 1 x na distanci)                                               (vsaj 1 x na distanci)                                                   
                                           
O tekmovalcih, ki ne bodo izpolnili norme (bodo pa dovolj blizu norm, kar bi še pomenilo, 
da lahko zadovoljivo nastopajo na svetovnem prvenstvu, zlasti če gre za popolnitev 
ekipnega nastopa) bo strokovni svet odločal o njihovi uvrstitvi v ekipo za svetovno 
prvenstvo na osnovi njihovih do tedanjih:  uvrstitev in doseženih točk FIS. 
 
 

NASTOP NA TEKMAH COC 
 
ŠPRINT IN DISTANCE: 
 
Na COC tekmovanjih nastopi največ 8 tekmovalcev in tekmovalk v U20  kategorijah. 
Ostalim se, če situacija to omogoča(razen 1. COC tekmovanja) in  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 40.mesta, ženske do 35.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 EYOF 2023 
 
Za izbirne tekme štejejo naslednja tekmovanja: 

- 10.12.2022  - Pregledna tekma ( U18 )  - posamični start - prosto 
- 18.12.2022  - Pregledna tekma ( U18 )  - sprint - klasika 
- 29.12.2022  - Pokal ARGETA junior  - posamični start - prosto 
- 08.01.2023  - NBC pokal    - posamični start - klasika 



 
- Od 4 tekmovanj štejejo najboljše 3 tekme. 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 4 fantje in od 4 dekleta ( letnik 2005 in 2006 ).  
- Na vseh tekmah bo predvidoma organizirano enotno mazanje za vse kandidate. 

 

 


