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Nominačné kritériá
do reprezentačného družstva juniorov a do 23 ro-
kov vo vodnom slalome pre rok 2010

NomiNačNé kritériÁ pre zaradeNie do rdJ a rd 23 2010

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

1. nominačné preteky 1. 5. 2009  miesto: Bratislava-čunovo, trať 2-1 staviteľ: martikán J.
2. nominačné preteky  2. 5. 2009 miesto: Bratislava-čunovo, trať 2-1 staviteľ: mráz p.
3. nominačné preteky  7. 5. 2009 miesto: L. mikuláš, trať orava staviteľ: orokocký r.
4. nominačné preteky  8. 5. 2009 miesto: L. mikuláš, trať orava staviteľ: minčík J.
5. nominačné preteky 9. 5. 2009 miesto: L. mikuláš, trať orava staviteľ: minčík J.

pokiaľ sa niektoré z lodí, ktoré budú mať rovnosť bodov, nekvalifikujú do semifinále 9. 5. 2010, bude im umožnený 
mimoriadny štart, avšak iba pre tých, ktorí budú do 4. miesta v priebežnej nominácii osobitne pre rdJ a rd23.

2 Bodovanie
Nominačné preteky do rdJ a rd23 sú bodované samostatne, tzn. že juniori neberú body do nominácie do rd23.
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 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 tieto preteky 0 bodov.

3 Medailisti z MEJ a U23 2009
3.1 medailisti z me U23 2009 budú zvýhodnení v prípade rovnosti bodov s inými pretekármi v nominácii a nepôjdu 
5. Np (Beňuš, rozmuš).
3.2 majstri európy z meJ 2009, ktorí prechádzajú do rd 23 budú zvýhodnení v prípade rovnosti bodov v nominácii 
a nepôjdu 5. Np (Halčin, Gajarský p.)
3.3 ak budú mať po 4. Np  zvýhodnené lode medzi sebou vzájomne rovnaký počet bodov, rozhodne až konečné 
umiestnenie v 5. Np.

4 Doplnok
4.1 Na všetkých nominačných pretekoch musí byť zabezpečené váženie lodí.
4.2 konečná nominácia, ako aj počty účastníkov na jednotlivé akcie podliehajú schváleniu VV SzkdV.
4.3 poradie 5. nominačných pretekov sa berie z celkového poradia výsledkov, tzn. finalisti nasl. semifinalisti.
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 4. miesta, osobitne v rdJ a rd 23. ak dosiahnu čas, ktorým by postúpili do finále, môžu 
vyštartovať aj vo finále. do poradia mtS sa ale nezapočítajú.

Schválené Výkonným výborom 20. januára 2010 v Bratislave.


