Nominačné kritériá

do reprezentačného družstva na OH Londýn 2012
vo vodnom slalome

1. Nominačné kritériÁ OH 2012 RD Slalom
Nominácia na OH 2012 prebehne v dvoch etapách. V prvej etape sú to dva preteky v roku 2011. V prípade,
že sa v týchto pretekoch nerozhodne, bude nominácia na OH 2012 pokračovať v tzv. ”rozstrele” v roku 2012.
V nominačných kritériach pre jednotlivé kategórie sa postupuje od bodu 1 až po posledný bod tzn. ak nebude
splnený bod 1, postupuje sa na bod 2, následne na bod 3 atď.
Pretekári A skupiny
C1m: M.Martikán
C2m: Hochschornerovci
K1ž: J.Dukátová, E.Kaliská
K1m: Pretekári B skupiny
Ostatní pretekári, ktorí budú zaradení do RD 2011.
Nominačné preteky na OH 2012 v roku 2011
1. NP Pred OH
29.7. – 3.8.2011
celkové poradie
2. NP MS 2011
7. – 11. 9.2011
celkové poradie
Kritéria pre kategórie C1M a C2M
1. Ak pretekár(i) A skupiny porazí na oboch nominačných pretekoch všetky slovenské lode, tak priamo postupuje
na OH 2012.
2. Ak pretekár(i) A skupiny bude najlepším slovenským medailistom na MS 2011, tak priamo postupuje na OH
2012.
3. Ak nebude splnený bod 1 alebo 2, tak bude nasledovať rozstrel v roku 2012.
4. Pretekár B skupiny ktorý sa v nominačných pretekoch umiestni aspoň jedenkrát v celkovom poradí do 3.miesta
postupuje priamo do rozstrelu v roku 2012 (ak obaja, tak postupujú obaja).
5. Ak v roku 2011 nikto z B skupiny nepostúpi priamo do rozstrelu, tak víťaz domácej nominácie v roku 2012
postúpi do rozstrelu v roku 2012.
6. Víťaz(i) rozstrelu bude nominovaní na OH 2012.
Kritéria pre kategóriu K1M
1. Ak získa niekto umiestnenie do 10. miesta na nominačných pretekoch, tak získava istú nomináciu do RD 2012
a tým istú účasť v rozstrele.
2. V roku 2012 prebehne domáca nominácia do RD 2012.
3. Následne v roku 2012 prebehne rozstrel medzi pretekármi, ktorí splnili bod 1., a pretekármi doplnenými
z domácej nominácie do RD 2012 do počtu troch lodí.
4. Víťaz rozstrelu bude nominovaní na OH 2012.
Kritéria pre kategóriu K1Ž
1. Ak pretekárka B skupiny porazí v oboch nominačných pretekoch obe pretekárky A skupiny, tak postupuje do
rozstrelu v roku 2012.
2. Ak pretekárka B skupiny bude najlepšou medailistkou na MS 2011, tak postupuje do rozstrelu v roku 2012.
3. Pretekárka A skupiny, ktorá na oboch nominačných pretekoch porazí druhú pretekárku z A skupiny a zároveň

jedenkrát skončí na niektorom z týchto pretekov do 3.miesta, tak postupuje priamo na OH 2012.
4. Ak nebude splnení žiaden z predchádzajúcich bodov, tak pretekárky A skupiny idú do rozstrelu v roku 2012.
5. Víťazka rozstrelu bude nominovaná na OH 2012.
Reprezentačné družstvo SR 2012
Všetci pretekári A skupiny a pretekári, ktorí na základe výsledkov z roku 2011 postúpili do rozstrelových pretekov
v roku 2012 majú istú nomináciu do RD SR 2012 a nezasahujú do domácej nominácie. Preteky rozstrelu budú
oznámené v priebehu sezóny 2011 po zverejnení medzinárodného kalendára ICF.

Schválené Výkonným výborom 24. februára 2011 v Bratislave.

2

