
Nominačné kritéria pre zaradenie do RD 23´, RDJ,  a RD 15´  v roku 2011. 
 

 Nominačné preteky: 
1.nominačné preteky 7.5.2011 miesto: Bratislava – Čunovo 
staviteľ: P.Cibák 
2.nominačné preteky 8.5.2011 miesto: Bratislava – Čunovo 
staviteľ: P.Mráz 
3.nominačné preteky 13.5.2011 miesto: L.Mikuláš - Orava 
staviteľ: R.Orokocký 
4.nominačné preteky 14.5.2011 miesto: L.Mikuláš - Orava 
staviteľ: P.Hochschorner 
5.nominačné preteky 15.5.2011 miesto: L.Mikuláš - Orava 
staviteľ: P.Hochschorner 

 
- Nominačné preteky do RDJ a RD23 sú bodované separátne. tzn., že juniori neberú body do 
nominácie do RD 23´, žiaci neberú body do nominácie RDJ a RD 23´ 
- Poradie prvých 6 lodí v kategóriách bude bodované 7,5,4,3,2,1 bodmi (1.miesto 7b., 
2.miesto 5 bodov....,6.miesto 1 bod). Do konečného sčítavania sa počítajú tri najlepšie 
výsledky zo štyroch nominačných pretekov. Celkové poradie je dané od najväčšieho súčtu 
bodov po najmenší. V prípade, že niekto nevyštartuje v niektorom z nominačných pretekov 
dostáva automaticky za tento pretek 0 bodov. 
- Po konečnom sčítaní bodov sa poradie medzi pretekármi (loďami), ktorí budú mať rovnaký 
počet bodov po 4.NP, určí na 5. nominačných pretekoch. 
- Poradie 5.nominačných pretekov sa berie z celkového poradia výsledkov tzn. finalisti 
následne semifinalisti. 
- Výnimku na štart 5.NP do semifinále môžu dostať len pretekári ktorí majú po sčítaní 
rovnaký počet bodov a bojujú o umiestnenie do 4.miesta  v RDJ a RD 23´ SR, v RD žiaci  do 
6.m. v K-1M a K-1Ž, do 4.m. v C-1M a C-2M  
-Ak dosiahnu čas, ktorým by postúpili do finále, môžu vyštartovať aj vo finále. Do poradia 
MTS sa nezapočítajú. 
- nominačné preteky sa pôjdu podľa pravidiel pre SLP v slalome na 2011 
 
 Doplnok: 
 Na všetkých nominačných pretekoch musí byť zabezpečené váženie lodí. 
 Konečná nominácia, ako aj počty účastníkov na jednotlivé akcie podliehajú schváleniu VV 
SZKDV. 
 
A.   Future tím 2011 
 
-zloženie Future Tímu je dané pre celú sezónu 2011 podľa kritérií schválených v roku 2010  
-existencia Future Teamu v 2011 bude iba v prípade reálnej účelovej dotácie 
 
B.   Future tím,  podmienky pre zaradenie na rok 2012 
 
1. Poradie v rebríčku slalomu dospelých SR za rok 2011, najlepší pretekári v jednotlivých 
kategóriách v ročníkoch 1997, 1998, 1999,  
 
2. Poradie v rebríčku slalomu žiakov SR za rok 2011, najlepší pretekári v jednotlivých 
kategóriách v ročníkoch, 1997, 1998, 1999 
 
- zaradení budú pretekári podľa bodu 1 alebo bodu 2, v prípade, že pôjde o tých istých 
pretekárov, môžu byť zaradení ďaľší v poradí, celkove maximálny počet 2 lode v kategórii  
- pretekári na 2.mieste  v kategórii možu byť zaradení iba za podmienky, ak pred nimi nebudú 
v oboch rebríčkoch žiadni vekovo mladší pretekári, v prípade zhody rozhoduje o zaradení 
lepšie umiestnenie v rebríčku dospelých SR 
 
Schválené VV SZKDV v Bratislave, 11.12.2010   spracoval: Zdeno Kůs 


