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Nominačné kritériá
do reprezentačného družstva seniorov a juniorov
v zjazde a šprinte pre rok 2010

1. NomiNačNé kritéria pre zaradeNie do rd zJ 2010

1.1 Nominačné preteky
Zjazdy
1. nominačné preteky 2. SLp zvolen 11. 4. 2010
2. nominačné preteky 3. SLp dolný kubín 17. 4. 2010
3. nominačné preteky 4. SLp L. mikuláš  16. 5. 2010

Šprinty
4. nominačné preteky 2. SLp zvolen 10. 4. 2010
5. nominačné preteky 3. SLp čunovo 1. 5. 2010
6. nominačné preteky 4. SLp L. mikuláš 15. 5. 2010

1.2 Bodovanie
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 2 najlepšie výsledky v zjazde a 2 v šprinte.
Celkové poradie pre zaradenie do rd v zjazde a šprinte bude vytvorené podľa počtu získaných bodov v poradí od 
najväčšieho súčtu bodov po najmenší. V prípade zisku rovnakého počtu bodov bude rozhodovať vzájomný súboj 
na m Sr v L. mikuláši v šprinte. V prípade, že niekto nevyštartuje v niektorom z nominačných pretekov dostáva 
automaticky za tieto preteky 0 bodov.
počet lodí nominovaných v jednotlivých kategóriách sú max 4 lode.

1.3 Účasť na MS Sort 2010
pre účasť na mS Sort 2010 bude rozhodujúce poradie v nominácii 2010, ďalej výkonnosť, úroveň danej kategórie 
a hlavne výška finančných prostriedkov pridelených VV SzkdV.

1.4 Kritéria pre účasť na SP 2010
Série Sp v zjazde a šprinte v Bovci, Lofri a Valteline sa zúčastnia iba medailisti a pretekári umiestnení v 1/3 indivi-
duálnych pretekov na mS Sort v zjazde alebo v šprinte. prípadné doplnenie navrhne zjazdová subkomisia podľa 
výsledkov mS.

1.5 Kritéria pre zaradenie do RD do ukončenia nominácie 2011
1. umiestnenie na mS, meJ v 1/3 individuálnych pretekov
2. umiestnenie v rebríčku SLp v zjazde a šprinte

Nomináciu navrhuje vedúci tréner, ktorú schvaľuje zjazdová subkomisia. tá si vyhradzuje právo zohľadniť v nomi-
nácii aj ďalšie kritériá. Vedúci tréner predkladá konečnú nomináciu na schválenie VV SzkdV.

2. NomiNačNé kritéria pre zaradeNie do rdJ zJ 2010

2.1 Nominačné preteky
Nominačné preteky sú rovnaké ako pre družstvo seniorov.

2.2 Bodovanie
Bodovanie je rovnaké ako pre družstvo seniorov okrem situácie s rovnakým počtom bodov. V tomto prípade pri 
rovnakom počte bodov bude rozhodovať vzájomný súboj na m Sr dorastu v L. mikuláši v šprinte. 

2.3 Účasť na ME Kraljevo 2010
pre účasť na me kraljevo 2010 bude rozhodujúce poradie v nominácii 2010, ďalej výkonnosť, úroveň danej kate-
górie a hlavne výška finančných prostriedkov pridelených VV SzkdV.



2

2.4 Kritéria pre zaradenie do RDJ do ukončenia nominácie 2011
1. umiestnenie na mS, meJ v 1/3 individuálnych pretekov
2. umiestnenie v rebríčku SLp v zjazde a šprint 

Nomináciu navrhuje vedúci tréner, ktorú schvaľuje zjazdová subkomisia. tá si vyhradzuje právo zohľadniť v nomi-
nácii aj ďalšie kritéria. Vedúci tréner predkladá konečnú nomináciu na schválenie VV SzkdV.

Schválené Výkonným výborom 12. marca 2010 v Liptovskom mikuláši.


