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Nominačné kritériá
do reprezentačného družstva seniorov
vo vodnom slalome pre rok 2010

1. NomiNačNé kritériÁ pre zaradeNie do rd 2010, účasť Na me 2010 a svetovom 
pohÁri 2010

1.1 Reprezentačné družstvo SR 2010
michal martikán, elena kaliská a bratia hochschornerovci majú vo svojich kategóriách istú účasť v rd, tzn. že sú 
nominovaní na me a sériu sp pre rok 2010.
Ďalšie poradie nominácie pokračuje od najvyššieho súčtu bodov po najnižší. do rd bude zaradených prvých 5 
pretekárov (lodí) s výnimkou v kategórii C1ž, kde bude zaradená 1 loď.

1.2 Nominačné preteky
Nominačné preteky sa uskutočnia pre kategórie k1 muži, k1 ženy, C1 muži, C2 muži a C1 ženy.

1. nominačné preteky 1. 5. 2010  miesto: Bratislava-čunovo, trať 2-1 staviteľ: martikán J.
2. nominačné preteky  2. 5. 2010 miesto: Bratislava-čunovo, trať 2-1 staviteľ: mráz p.
3. nominačné preteky  7. 5. 2010 miesto: L. mikuláš, trať orava staviteľ: orokocký r.
4. nominačné preteky  8. 5. 2010 miesto: L. mikuláš, trať orava staviteľ: minčík J.
5. nominačné preteky 9. 5. 2010 miesto: L. mikuláš, trať orava staviteľ: minčík J.

1.3 Bodovanie
1.3.1 m.martikán (C1 muži), elena kaliská (k1 ženy) a bratia hochschornerovci (C2 muži) do bodovania v nominač-
ných pretekov nezasahujú a v konečnom poradí nominácie sú na 1. mieste.

1.3.2 poradie prvých 6 lodí v kategóriách bude bodované stupnicou 7, 5, 4, 3, 2 a 1 bod (1. miesto – 7b., 2. miesto  
– 5b ... 1. miesto – 1b). do konečného sčítavania sa počítajú tri najlepšie výsledky z prvých 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 tieto preteky 0 bodov.

1.3.3 po konečnom sčítaní bodov podľa 1.3.1 a 1.3.2 sa poradie medzi pretekármi (loďami), ktorí budú mať rovna-
ký počet bodov určí na 5. nominačných pretekoch. 

1.4 Doplnok
1.4.1 Na všetkých nominačných pretekoch musí byť zabezpečené váženie lodí.
1.4.2 konečná nominácia podlieha schváleniu vv szkdv.
1.4.3 poradie 5. nominačných pretekov sa berie z celkového poradia výsledkov, tzn. finalisti nasl. semifinalisti.
1.4.4 výnimku na štart 5. Np do semifinále môžu dostať len pretekári, ktorí majú po sčítaní rovnaký počet bodov 
a bojujú o umiestnenie do 5. miesta v rd. ak dosiahnu čas, ktorým by postúpili do finále, môžu vyštartovať aj vo 
finále. do poradia mts sa nezapočítajú.

2. NomiNačNé kritériÁ Na ms 2010 v sLoviNsku

2.1 do rd na ms 2010 budú zaradení prví 4 pretekári (lode), tzn. prví traja + náhradník. Nominačné preteky sa 
uskutočnia pre kategórie k1 muži, k1 ženy, C1 muži, C2 muži a C1 ženy. 

2.2 istú účasť na ms majú v C1m michal martikán a v C2m bratia hochschornerovci a pretekári (lode), ktorí po-
tvrdia nasledujúce umiestnenie:

a) do 3. miesta na me 2010 v čunove,
alebo
b) do 10. miesta na me 2010 a zároveň 1x do 10. miesta na jednom zo svetových pohárov 2010.

2.3 pretekári (lode), ktorí nesplnia bod 2.2 budú o svoju účasť na ms bojovať na svetových pohároch. 
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2.4 zvyšné poradie rd pre ms 2010 sa určí podľa poradia v rebríčku do ktorého sa započítavajú 3 kolá svetového 
pohára (podľa bodovania iCF bez kontinentálneho pohára) od najlepšieho po najhoršieho, tak aby bol naplnení 
bod 2.1. v prípade rovnosti bodov sa spočítajú dve najlepšie umiestnenia z troch kôl svetových pohárov.

2.5 pre kategóriu k1 muži a C1 muži (pretože môžeme na sp vyslať iba 3 lode) budú kritériá upravené nasl.:
2.5.1. k1 muži: po sérií sp sa určia iba prvé dve miesta pre účasť na ms 2010, o 3. resp. 4. miesto sa bude bojovať 
na slovak open 2010. Najlepší pretekár z celkového poradia slovak open doplní chýbajúce 3.miesto v rd v k1 
muži.
Bojovať o 3.miesto na ms 2010 môžu iba:
• 3. loď z poradia svetových pohárov
• 4. a 5. loď podľa nominačných kritérií v bode 1.

2.5.2. C1 muži: Na ms 2010 postupujú prvé tri lode z domácej nominácie podľa bodu 1. v prípade, že sa niektorá 
z lodí neumiestni na 4 pretekoch (me, 1.sp, 2.sp, 3.sp) ani raz do 15. miesta, môže ísť na návrh trénerskej rady do 
rozstrelu so 4. loďou podľa nominačných kritérií v bode 1. na pretekoch slovak open 2010 o postup na ms 2010.

2.6 v prípade novej kategórie C1 ženy si trénerská rada vyhradzuje právo robiť úpravy v nominácii podľa aktuál-
nych podmienok.

2.7 v prípade veľkého výkonnostného rozdielu medzi 3. a 4. loďou v niektorej z kategórii si trénerská rada vyhra-
dzuje právo nevyslať na svetové poháre túto 4. loď a uzavrieť tak nomináciu na ms 2010 podľa bodu 1.

schválené výkonným výborom 20. januára 2010 v Bratislave a upravené 14. apríla 2010 v Bratislave.


