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Kriteriji za izbor reprezentantov za mednarodne tekme 2017 

 

 

1. WMRA Int. Youth cup ITA 24.6. 

Izbirna tekma je Tek na Ratitovec, 4. 6. 2017. 

V reprezentanco bodo direktno uvrščeni prvi trije mlajši mladinci in prve tri mlajše mladinke, ki za 

rekordom proge mladincev/mladink zaostanejo 17% ali manj. 

Rekordi prog: mladinci 46:40 (Oblak Peter/2008); mladinke 28:34 (Einfalt Lea/2012) 

Zadnji član ekipe je avtomatsko četrto uvrščeni z izbirne tekme z zaostankom manjšim od 17% za 

rekordom, razen v primeru, da Izvršni odbor upošteva »višjo silo« kot je opredeljeno v nadaljevanju.  

Uspešen nastop na izbirni tekmi je pogoj za uvrstitev v reprezentanco. V primeru »višje sile«, ki bi 

sicer uspešnemu tekmovalcu preprečila nastop na izbirni tekmi, o njegovi uvrstitvi v ekipo odloča IO.  

V primeru nezadostnega števila tekmovalcev z navedenimi kriteriji lahko izvršni odbor dopolni ekipo s 

tekmovalci, ki so na kvalifikacijski tekmi za rekordom proge zaostali več kot 17% ali na osnovi pravila 

višje sile. 

V primeru višje sile mora tekmovalec o tem pravočasno, po možnosti pred tekmo, pisno (e-mail, 

pismo) obvestiti odbor. Kot primer »višje sile« se upošteva: 

a. dokumentirana poškodba ali bolezen 

b. smrt ali težka bolezen v ožjem družinskem krogu 

c. prometna nesreča na poti na izbirno tekmo 

d. argumentiran vzrok, ki ga odbor sprejme kot višjo silo 

V primeru neregularnosti tekme reprezentanco določita strokovni svet in izvršni odbor. 

V izbor za reprezentanco se upoštevajo tekači-tekačice letnik 2000 in 2001. 

 

2. EP Velika Planina - SLO 8.7. 

Izbirna tekma je Tek na Ratitovec, 4. 6. 2017. 

V reprezentanco bodo direktno uvrščeni prvi trije člani - članice in mladinci - mladinke, ki za 

rekordom proge zaostanejo 15% ali manj. 

Rekordi prog: člani 1:01:40 (Douglas Andrew/2015);  članice 48:48  (Kosovelj Mateja/2008); mladinci 

46:40 (Oblak Peter/2008); mladinke 28:34 (Einfalt Lea/2012) 

Zadnji član ekipe je avtomatsko četrto uvrščeni z izbirne tekme z zaostankom manjšim od 15% za 

rekordom, razen v primeru, da Izvršni odbor upošteva »višjo silo« kot je opredeljeno v nadaljevanju.  

Uspešen nastop na izbirni tekmi je pogoj za uvrstitev v reprezentanco. V primeru »višje sile«, ki bi 

sicer uspešnemu tekmovalcu preprečila nastop na izbirni tekmi, o njegovi uvrstitvi v ekipo odloča IO.  

V primeru nezadostnega števila tekmovalcev z navedenimi kriteriji lahko izvršni odbor dopolni ekipo s 

tekmovalci, ki so na kvalifikacijski tekmi za rekordom proge zaostali več kot 15% ali na osnovi pravila 

višje sile. 



V primeru višje sile mora tekmovalec o tem pravočasno, po možnosti pred tekmo, pisno (e-mail, 

pismo) obvestiti odbor. Kot primer »višje sile« se upošteva: 

a. dokumentirana poškodba ali bolezen 

b. smrt ali težka bolezen v ožjem družinskem krogu 

c. prometna nesreča na poti na izbirno tekmo 

d. argumentiran vzrok, ki ga odbor sprejme kot višjo silo 

V primeru neregularnosti tekme reprezentanco določita strokovni svet in odbor. 

Članski kategoriji sta absolutni kategoriji, nastopijo lahko tekmovalci letnika 1997 in starejši. 

V kategoriji mladincev lahko nastopijo tekmovalci letnik 1998 do 2001. 

 

 

3. SP Premana – ITA 30.7. 

Reprezentanco sestavi strokovni svet na osnovi ocene tekmovalnih dosežkov v sezoni 2017 in 

dosedanjih tekmovalnih dosežkov. Potrdi jo izvršni odbor. 

 

Članski kategoriji sta absolutni kategoriji, nastopijo lahko tekmovalci letnika 1997 in starejši. 

V kategoriji mladincev lahko nastopijo tekmovalci letnik 1998 do 2001. 

 

Pristojni osebi za kontakt s strani zainteresiranih tekmovalcev sta: Boštjan Novak (člani, članice) 

bostjan.nov@gmail.com, 041 670-141 

 in Borut Malavašič (mladinci, mladinke). borut.malavasic@gmail.com,  

 

 

4. LD Premana – ITA 6.8. 

Reprezentanco sestavi strokovni svet na osnovi ocene tekmovalnih dosežkov v sezoni 2017 in 

dosedanjih tekmovalnih dosežkov. Potrdi jo izvršni odbor. 

 

Članski kategoriji sta absolutni kategoriji, nastopijo lahko tekmovalci letnika 1997 in starejši. 

 

Pristojna oseba za kontakt s strani  zainteresiranih tekmovalcev je Boštjan Novak.  

bostjan.nov@gmail.com, 041 670-141 

 

 

 


