
Zásady a nominační kritéria pro výběrová družstva disciplíny skicross 2020-2021  
  
  
Následující kritéria jsou platná po uzavření sezóny SP 2019-2020, podle Base list FIS SX POINTS pro 
sezónu 2019-2020. Výpočet stejnou metodou jako Base list bude proveden ke dni 1.5.2020 dle 
pravidel FIS POINTS freestyle 2019-2020.  
  
Nominační kritéria pro zařazení do RD SX 2020-2021  
  
1/ Umístění do 32./16. místa v celkovém hodnocení SP SX muži/ženy 2019-2020  
2/ Umístění do 4.místa na MSJ 2019 FIS SX (muži i ženy)  
3/ Umístění do 32./16. místa v jednotlivém závodě SP SX muži i ženy 2019-2020 
4/ RD a) Minimum 200 FIS-bodů v Base list FIS SX muži i ženy, výpočet viz výše.    RD b) Minimum 100 
FIS-bodů v Base list FIS SX muži i ženy, výpočet viz výše.  
  
Při naplnění vyšší kvóty nižší pozbývá platnosti. Pokud danou kvótu nemohl závodník splnit ze 
zdravotních důvodů, mohou být pro její splnění použity výsledky z předchozí sezóny. V takovém 
případě bude do RD zařazen podle bodu 4 b.   
  
RD bude naplněno maximálně do výše 6 závodníků (součet muži i ženy).  
  
  
Nominační kritéria pro zařazení do RDJ SX 2020-2021  
  
1)Umístění do 16. místa na MSJ 2020 FIS SX (muži i ženy)   
2)Minimum 80 bodů v Base list FIS SX 2019-2020 - hlavní kritérium  
3)Minimum 20 bodů v Base list FIS SX a zároveň 60 bodů v listině bodů ze stejného období alpských 
disciplín v libovolné disciplíně.  
  
  
RDJ bude naplněno maximálně do výše 4 závodníků.  
  
  
Nominační kritéria pro zařazení do SCM SX 2020-2021  
  
Komise SX určí kandidáty na návrh Trenérské rady SX dle metodiky výběru do SCM vzhledem k věku, 

lyžařské perspektivě a dosavadním výsledkům v SX. V případech vyrovnané výkonnosti či nenaplnění 

kvóty bude Komise SX přihlížet i k výsledkům v alpských disciplínách. (Blíže viz dokument Systém 

sportovně talentované mládeže) 

  
Nominační kritéria pro zařazení do SpS SX 2020-2021  
 
Komise SX určí kandidáty na návrh Trenérské rady SX dle metodiky výběru do SpS vzhledem k věku, 

lyžařské perspektivě a dosavadním výsledkům v SX. V případech vyrovnané výkonnosti či nenaplnění 

kvóty bude Komise SX přihlížet i k výsledkům v alpských disciplínách. (Blíže viz dokument Systém 

sportovně talentované mládeže) 

 
V Praze 14112019 
Navrhla  Trenérská rada SX UAL 
Schválila Komise SX 


