
VALREGLUR
ALPAGREINAR  - 2020/2021

Valreglur fyrir stórmót 2020/2021
HM (undankeppni) - Cortina d’Ampezzo, Ítalía 8.-21. febrúar 2021
• Aldur 16 ára eldri (f. 2004 eða fyrr).
• Valið verður skv. 13. FIS lista sem kemur út 5. janúar og tekur til móta til og með 3. janúar 2021.
• Fjöldi að hámarki: 4 bestu af hvoru kyni í svigi, 4 bestu af hvoru kyni í stórsvigi og 4 bestu af hvoru kyni í risasvigi.
• Lágmörk: þarf að vera undir 100 FIS stigum í svigi og stórsvigi og undir 65 FIS stigum í risasvigi.

EYOF - Vuokatti, Finnland 11.-18. desember 2021
• Aldur 16-17 ára (f. 2003-2004).
• Valið verður eftir 21. FIS lista sem kemur út 1. maí og tekur til móta til og með 30. apríl 2021.
• Fjöldi að hámarki: 4 bestu af hvoru kyni (keppt verður í svigi og samhliðasvigi).
• Lágmörk: þarf að hafa skorað FIS stig í svigi

A-landslið
• Keppendur af báðum kynjum skulu vera undir 55 FIS stigum á heimslista í svigi eða stórsvigi.
• Fjöldatakmörkun 2 af hvoru kyni.
• FIS stig landsliðsmanns sem hefur átt sæti í A-landsliði árið á undan, mega hækka allt að 10,00% umfram 55 FIS stig, án þess að viðkomandi missi sjálfkrafa sæti sitt í A-liðinu

árið eftir.  Þetta er háð því að fjöldatakmörkun A-liðsins (3 af hvoru kyni) sé ekki uppfyllt með 3 keppendum af sama kyni sem eru með lægri FIS stig en umræddur
landsliðsmaður.

B-landslið
• Keppendur af báðum kynjum skulu vera undir 95 FIS stigum á heimslista í svigi eða stórsvigi.
• Fjöldatakmörkun  4 af hvoru kyni.
• FIS stig landsliðsmanns, sem hefur átt sæti í B- landsliði árið á undan, mega hækka allt að 10,00% umfram 95 FIS stig, án þess að viðkomandi missi sjálfkrafa sæti sitt í B-liðinu

árið eftir.  Þetta er háð því að fjöldatakmörkun B-liðsins (4 af hvoru kyni) sé ekki uppfyllt með keppendum af sama kyni sem eru með lægri FIS stig en umræddur
landsliðsmaður.


