KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATOV ZA NASTOP NA OLIMPIJSKIH IGRAH V TOKIU V LETU
2021
SLALOM
Sistem izbora tekmovalcev, ki bodo OKS-ZŠZ predlagani kot kandidati za potnike na POI
Tokio upošteva njihove uvrstitve v treh sklopih tekmovanj, ki so točkovno ovrednotene. Prvi
sklop predstavljajo dosežene uvrstitve na prvi kvalifikacijski tekmi za pridobitev kvot, to je SP
2019, drugi sklop je končni rang izbirnih tekem za sezono 2021 in tretji sklop so uvrstitve na
Evropskem prvenstvu v slalomu v sezoni 2021.
Za končno razvrstitev se upošteva najvišji seštevek točk iz dveh sklopov tekem (dva najboljša
dosežka od treh).
V kolikor se katerega izmed sklopov ne izvede se za končno razvrstitev upoštevajo vsi
izpeljani sklopi, 2/2, 1/1.
A/ Točke za prvi sklop se po kategoriji podeli na osnovi uvrstitev na svetovnem prvenstvu v
slalomu leta 2019 (Seo d’Urgell, ESP). Upošteva se samo slovenske tekmovalce pri čemer so
točke razdeljene na naslednji način ob pogoju, da je tekmovalec uvrščen vsaj v polfinale:
1. (najvišje uvrščeni SLO) tekmovalec
2. tekmovalec
3. tekmovalec

20 točk
16 točk
13 točk

V primeru, da tekmovalec osvoji kolajno se mu število točk poveča za 20%.
V primeru, da tekmovalec ni uvrščen v polfinale ne dobi točk.
B/ Točke za drugi skop se podeli na osnovi uvrstitev na končnem rangu, dobljenem na
osnovi rezultatov na izbirnih tekmah za sezono 2021.
Za kreiranje ranga za izbor ekipe se organizirajo 4 tekme izmed katerih se upoštevajo
najboljše 3.
Lokacija izbirnih tekem: izbirne tekme se določi v okviru letnega načrta KZS za sezono 2021.
Format izbirnih tekem: za sestavo ekipe se na vsaki tekmi upošteva prva vožnja.
Rang znotraj kategorije se kreira na osnovi zaostankov v odstotkih za zmagovalcem v
kategoriji ob upoštevanju slovenskih tekmovalcev. Bonus ene zmage (0%) v sistemu izbirnih
tekem, ki se upoštvajo za rang drugega sklopa tekem za izbor kandidatov za nastop na
olimpijskih igrah se dodeli tekmovalcu, ki osvoji kolajno na svetovnem prvenstvu leta 2019.
Za končni rang se upošteva en rezultat manj od skupnega števila dobljenih rezultatov. V
primeru, da sta zaradi odpadle tekme dobljena samo dva rezultata ali manj se rezultatov ne
odšteva. Za končni rang se tako upošteva dva rezultata ali samo en rezultat, če je izvedena le
ena tekma. V primeru izrednih razmer, ko niso organizirane vse načrtovane tekme se
odpadlih tekem ne nadomesti. V primeru, da sta organizirani le dve tekmi, oziroma ena
tekma se bonusov ne upošteva.

V primeru, da ni možno realizirati nobene tekme za sestavo reprezentanc za EP in svetovni
pokal v 2021, ekipo za EP in prvi del svetovnega pokala določi Strokovni svet na predlog
kolegija odgovornih trenerjev, na osnovi rezultatov tekem v sezoni 2019, 2020 ter do tedaj
izvedenih tekem v sezoni 2021. Točk drugega sklopa za izbor za OI, se v tem primeru ne
podeli.
Glede na razvrstitev tekmovalcev po koncu izbirnih tekmovanj, se podeli točke drugega
sklopa:
1. mesto
20 točk
2. mesto
16 točk
3. mesto
13 točk
4. mesto
11 točk
5. mesto
10 točk in naprej do 15. mesta po eno točko razlike
Vrstni red tekmovalcev na drugem sklopu izbora za OI ni nujno enak razvrstitvi tekmovalcev
pri sestavi reprezentanc za 2021 (različno upoštevanje bonusov iz 2019 in 2020).
C/ Točke za tretji sklop, se podeli na osnovi uvrstitev na evropskem prvenstvu v slalomu leta
2021 (Ivrea, ITA). Upošteva se samo slovenske tekmovalce, pri čemer so točke razdeljene na
naslednji način ob pogoju, da je tekmovalec uvrščen vsaj v polfinale:
1. (najvišje uvrščeni SLO) tekmovalec
2. tekmovalec
3. tekmovalec

20 točk
16 točk
13 točk

V primeru, da tekmovalec osvoji kolajno se mu število točk poveča za 20%.
V primeru, da tekmovalec ni uvrščen v polfinale ne dobi točk.
V primeru, da imata dva tekmovalca enako število točk o kandidatu za nastop na POI Tokio
odloča boljša uvrstitev na EP 2021.
SPRINT
Sistem izbora tekmovalcev, ki bodo OKS-ZŠZ predlagani kot kandidati za potnike na OI Tokio
upošteva več faz, ki so sestavni del kvalifikacijskega sistema. Prva faza je svetovno prvenstvo
v Szegedu v sezoni 2019, kjer bo možno osvojiti kvoto za nastop na OI, druga faza so izbirne
tekme za sestavo reprezentance in tekme svetovnega pokala v sezoni 2021, tretja faza so
kontinentalne kvalifikacije za osvojitev olimpijske kvote v sezoni 2021 (Szeged- MAD) in
zadnja faza so globalne kvalifikacije na drugi tekmi svetovnega pokala v sezoni 2021
(Barnau- RUS).
V tekstu je termin tekmovalec uporabljen za ženski in moški spol in posadko, v primeru, da
je kvota osvojena v ekipnem čolnu (posadka v K2).
Prva faza - svetovno prvenstvo 2019 - Szeged / Globalne olimpijske kvalifikacije 2019
Če tekmovalec osvoji olimpijsko kvoto za Slovenijo za nastop na OI 2020 z doseženo kolajno
na SP 2019 v Szegedu je uvrščen v ekipo za olimpijske igre.

Termin:
Svetovno prvenstvo v sprintu, Szeged,MAD

21.-25.8.2019

Druga faza – izbirne tekme za sestavo ekipe za svetovni pokal 2021 in evropske olimpijske
kvalifikacije
V letu 2021 se organizirajo izbirne tekme na Bledu ali na Jarunu, na katerih se na osnovi
rezultatov in sistema izbirnih tekem oblikuje rang in na osnovi tega določi ekipa za nastop na
evropskih olimpijskih kvalifikacijah in na tekmah svetovnega pokala. Izbirne tekme se
organizirajo za individualne čolne in za potrebe določitve posadk za nastop na tekmah
svetovnega pokala in evropskih olimpijskih kvalifikacijah po potrebi tudi za ekipne čolne.
Tretja faza – kontinentalne olimpijske kvalifikacije 2021 - Szeged (MAD)
V primeru, da na svetovnem prvenstvu v Szegedu leta 2019 ni pridobljena olimpijska kvota si
pravico do nastopa na evropskih olimpijskih kvalifikacijah v Szegedu (MAD) pridobi najboljši
tekmovalec z ranga izbirnih tekem. Za nastop se prijavi tekmovalce, ki imajo možnost
pridobitve kvote. Tekmovalec, ki na evropskih olimpijskih kvalifikacijah osvoji olimpijsko
kvoto je predlagan za potnika za OI.
Termin izbirnih tekem:
Evropske olimpijske kvalifikacije, Szeged (MAD):

24.4.-25.4.2021
12.5.-13.5.2021

Četrta faza – globalne olimpijske kvalifikacije 2021 - tekma svetovnega pokala Barnaul
(RUS)
V primeru, da na svetovnem prvenstvu v Szegedu leta 2019 in na evropskih olimpijskih
kvalifikacijah v Szegedu 2021 ni pridobljena olimpijska kvota si pravico do nastopa na
globalnih olimpijskih kvalifikacijah 2021, ki bodo v okviru 2. tekme svetovnega pokala v
Barnaulu (RUS) pridobi najboljši tekmovalec z ranga izbirnih tekem. Za nastop se prijavi
tekmovalce, ki imajo možnost pridobitve kvote. Tekmovalec, ki na globalnih olimpijskih
kvalifikacijah v okviru 2. tekme svetovnega pokala v Duisburgu osvoji olimpijsko kvoto je
predlagan za potnika za OI.
Svetovni pokal 2, Barnaul (RUS):

21.-23.5.2021

