
Nominační kritéria do RD/SCM za snowboardcross a alpský 
snowboarding pro sezonu 2023/2024  
 
Podmínkou nominace do RD je splnění všech následujících kritérií: 
 
1) Kritérium věku 
 
věk 15+/ pro SCM15-23 (případně dosažení 15 let věku před závodním obdobím) 
 
2) Kritérium aktivního závodění 
 
12 závodů s oficiálním výsledkem (umístění, DNF) z toho 8 závodů v zahraničí 
 
3) Kritérium tréninkového deníku 
 
Vedení tréninkového deníku – Yarmill 
 
4) Kritérium tréninku 
 
Organizovaný trénink 5 jednotek týdně, účast na 2/3 vypsaných VT RD 
 
5) Kritérium testování 
 
Spolupráce se sportovním lékařem, 2x ročně testy a analýza stavu – tvorba tréninkových 
plánů 
 
 

6) Výsledková kritéria dle věku  
 
Ročník narození 2008 
 
- 1. – 3. místo v ČP 
- vítěz ODM 
- vítěz zahraničního celostátního poháru nebo více jak dvě pódiová umístění 
 
Junioři mladší 
 
Ročník narození 2007 
- na závodníky se nevztahují nároky na umístění, závodník musí plnit ostatní nominační 
body. 
 
Ročníky narození 2006 a 2005 
ženy: 
- 1x do 16., 1x do 12. a 1x do 8. místa v závodě, kde se jede minimálně o 90 FIS Bodů 
 
muži: 
- 1x do 32., 1x do 16. a 1x do 8. místa v závodě, kde se jede minimálně o 70 FIS Bodů 
  
  
 
 
Junioři starší - ročníky narození 2004 a 2003 



 
ženy: 
- 2x do 16. místa v EC nebo MSJ a 1x do 8. místa v závodě FIS nebo JUN, kde se jede 
minimálně o 100 FIS bodů 
 
muži: 
- 2x do 32. místa v EC nebo MSJ a 1x do 10. místa v závodě FIS nebo JUN, kde se jede 
minimálně o 90 FIS bodů 
 
Senioři (ročník narození 2002 a starší) 
 
Alespoň 3 výsledky dosažené libovolnou kombinací následujících: 
 
ženy: 
do 24. místa v SP 
do 24. místa na MS 
do 16. místa v EC (kde se jede o 360 FIS bodů) 
do 12. místa v EC (kde se jede o 260 FIS bodů a více)  
do 8. místa v EC (kde se jede o 160 FIS bodů a více) 
 
muži: 
do 40. místa v SP 
do 32. místa na MS 
do 32. místa v EC (kde se jede o 360 FIS bodů) 
do 24. místa v EC (kde se jede o 260 FIS bodů a více)  
do 16. místa v EC (kde se jede o 160 FIS bodů a více) 
 
Další ustanovení: 
 

I. Pokud je závodník zařazen do Armádního sportovního centra nebo do 
Vysokoškolského sportovního centra je do RD zařazen automaticky. 

 
II. Nominovaní závodníci budou rozřazení do jednotlivých RD (SP, EP, JUN) na 

základě komplexního vyhodnocení uplynulých sezon. Odpovědnou osobou je hlavní 
trenér.   

 
III. V případě úrazu znemožňujícího naplno trénovat či závodit přiděluje FIS 

závodníkovi takzvaný „Injury status“. Pokud má závodník platný „Injury status“ 
a splnil podmínky pro zařazení minulý rok, nevztahují se na něj body 2) a 6). 
 

IV. Pokud měl závodník více lehčích zranění nesplňující podmínky pro udělení „Injury 
status“ (např. nekomplikovaná zlomenina ruky) a tato zranění neumožnila souvislou 
závodní nebo tréninkovou činnost, bude závodník zařazen do RD po vzájemné 
shodě trenérů všech reprezentačních výběrů dané disciplíny. 
 

V. Ve výjimečných případech a při vzájemné shodě trenérů všech výběrů (trenérská 
rada disciplíny) a všech členů rady úseku je možné odpustit libovolná kritéria na 
základě píle, pracovitosti a perspektivy.  

  


