
Nominačné kritéria pre účasť na ME 2021 RD 
seniori slalom (roč.nar. < 2006) 

 
 
Pri nominácii na ME 2021 vychádzame z Nominačných kritérii seniori slalom 
2019. *Takto označené body sú z dôvodu pandémie Covid-19 z pôvodných 
nominačných kritérií upravené alebo doplnené.  

 
(NK seniori slalom 2019) 
Na ME 2020 budú nominovaní pretekári podľa dole uvedených kritérii: 
  
14.1. Členovia OH A-tímu. Tento bod neplatí ak bude naplnený bod 12.2. 
a člen OH A –tímu sa nestane olympionikom alebo náhradníkom na OH (tzn. 
v nominácii na OH skončí na 3. mieste). 
 
14.2. Olympionik OH 2020 a ich náhradníci. 
 
14.3. Pretekári, ktorí majú k 31.12.2019 podľa súčtu bodov z bodu 13. ešte 
matematickú šancu bojovať o víťazstvo v nominačných pretekoch na OH 2020. 
 
14.4. Lode, ktoré nesplnia dané kritériá musia ísť nomináciu o účasť na ME 
2020. * Nominačné preteky budú vydané v decembri 2019. Nominácie sa môžu 
zúčastniť iba seniorské lode, ktoré budú k 31.12.2019 v ICF Rankingu: 
 
v K1M do 120. miesta 
v K1ž do 80. miesta 
v C1M do 80. miesta 
v C1ž do 60. miesta 
 
14.5.  V prípade nevyjazdenia miestenky v niektorej z kategórií na MS 2019, 
si výkonný výbor vyhradzuje právo otvoriť v danej kategórii nomináciu 
športovcov na ME 2020. 
 
 

Na základe aktuálneho súboja o OH sú v súčasnosti nasledovní pretekári v OH 
- A tíme: 

C1M:  
Martikán, Slafkovský, Beňuš  
K1ž:  
Dukátova, Mintálová  
K1M:     
Grigar , Halčin  
 
 
 
 
 
 



1. Nominačné preteky: 
 
1. nominačné preteky 17.4.2021   miesto: Čunovo – trať pravá            
2. nominačné preteky 18.4.2021   miesto: Čunovo – trať pravá                 
3. nominačné preteky 24.4.2021   miesto: L.Mikuláš – trať Váh 
4. nominačné preteky 25.4.2021    miesto: L.Mikuláš – trať Váh 

 
 

2. Bodovanie na nominačných pretekoch: 
 
      
2.0. Pretekári OH A-tímu do bodovania nezasahujú, ani neopvplyvňujú postup 
do finále. 
 
2.1. Prvé až štvrté nominačné preteky pozostávajú z dvoch jázd. Prvej 
kvalifikačnej a druhej finálovej. Tí čo nepostúpia do A finále idú tzv. B finále. 
 
2.2. Body sú rozdelené na základe konečného poradia pretekov tzn. A finalisti 
následne B finalisti. Každé preteky sú bodované separátne. V prípade: 
 
2.2.a. DNS – loď z týmto označením nemôže byť zaradená do poradia. 
 
2.2.b DSQ – R v kvalifikačnej jazde – je zaradený na koniec výsledkov 
kvalifikácie a môže ísť B finále. 
 
2.2.c DSQ – R vo finálovej jazde (A alebo B finále). Loď obdrží za tieto preteky 
0 bodov a bude zaradená na koniec výsledkovej listiny A alebo B finále. Poradie 
pretekov sa však dodatočne nemení a ani neprebodováva. 
 
2.2.d DNF v A alebo B finále. Loď bude zaradená do poradia A finále resp. B 
finále na posledné miesto a podľa toho obdrží počet bodov. 
 
2.2.e DNF viac lodí vo finálovej jazde – o poradí rozhodne kvalifikačná jazda. 
 
2.2.f  Rovnakého výsledku v kvalifikačnej jazde na poslednom postupovom 
mieste do A finále postupujú všetky lode, ktoré majú rovnaký výsledok do A 
finále. 
 
2.2.g Rovnakého výsledku v kvalifikačnej jazde na postupovom mieste (nie 
poslednom) sa upraví počet všetkých postupujúcich do A finále tak aby sa 
dodržali počty určené tabuľkou v bode 2.3. 
 
2.2.h Rovnakého výsledku vo finálovej jazde (A aj B finále) sa udelia 
pretekárom body za aktuálne umiestnenie. (napr. ak sú dve lode na 5.mieste, 
tak dostanú body za 5.miesto a nasledujúce miesto je až 7.) 
 
 
 
 
 



2.3. Bodovanie a postup do finále:  
 

 K1M  K1ž  C1M  C1ž 

1.miesto 22 22 22 22 

2.miesto 20 20 20 20 

3.miesto 18 18 18 18 

4.miesto 17 17 17 17 

5.miesto 16 16 16 16 

6.miesto 15 15 15 15 

7.miesto 14 14 14 14 

8.miesto 13 13 13 13 

9.miesto 11 11 11 11 

10.miesto 10 10 10 10 

11.miesto 9 9 9 9 

12.miesto 8 8 8 8 

13.miesto 7 7 7 7 

14.miesto 6 6 6 6 

15.miesto 5 5 5 5 

16.miesto 4 4 4 4 

17.miesto 3 3 3 3 

18.miesto 2 2 2 2 

19.miesto 1 1 1 1 

20.miesto 0 0 0 0 

  

- zelené políčka označujú postup do 
A finále 

 
* v tabuľke niesú zohľadnení členovia OH A-tímu, pretože postup neovplyňujú 

 

3. Sčítanie bodov: 
 
3.1. Do konečného sčítavania sa počítajú tri najlepšie bodové hodnotenia zo 
štyroch nominačných pretekov podľa bodov 1. a 2. Celkové poradie je dané od 
najväčšieho súčtu bodov po najmenší. 
 
3.2. Po konečnom sčítaní bodov sa poradie medzi loďami, ktoré budú mať 
rovnaký počet bodov určí na základe počtu vzájomných víťazstiev vo všetkých 
nominačných pretekov podľa bodu 1. Loď, ktorá viac krát porazila vo 
vzájomných súbojoch druhú loď bude v poradí nominácie s rovnakým počtom 
bodov vyššie. 
 
3.3. V prípade, že bod 3.2. nerozhodne o poradí medzi loďami s rovnakým 
počtom bodov, poradie medzi loďami sa určí podľa najlepšieho výsledku. Tá, 
ktorá bude mať najlepší výsledok lepší, bude v poradí nominácie lodí s 
rovnakým počtom bodov vyššie. (Napr. ak loď A bude mať najlepší výsledok 2. 
miesto a loď B 4. miesto, tak loď A je lepšia). 
 
3.4. V prípade, že bod 3.3. nerozhodne o poradí medzi loďami s rovnakým 
počtom bodov, poradie medzi loďami sa určí podľa aktuálneho poradia v 



rebríčku ICF Ranking. Loď, ktorá bude v aktuálnom rebríčku ICF Ranking 
postavená vyššie, bude v poradí nominácie lodí s rovnakým počtom bodov 
vyššie. 
 
 
3.4.a. V prípade, že tieto lode budú mať rovnaký počet ICF Ranking bodov o 
poradí medzi loďami s rovnakým počtom bodov rozhodne tzv. “rozstrelová 
jazda”, ktorá sa pôjde na trati 4.NP. Loď, ktorá bude v “rozstrelovej jazde” 
lepšia, bude v poradí nominácie lodí s rovnakým počtom bodov vyššie. 
 
3.4.b. V prípade, že jedna alebo viac lodí s rovnakým počtom bodov nebude 
figurovať v aktuálnom rebríčku ICF Ranking, o poradí medzi loďami s rovnakým 
počtom bodov rozhodne tzv. “rozstrelová jazda”, ktorá sa pôjde na trati 4.NP. 
loď, ktorá bude v “rozstrelovej jazde” lepšia, bude v poradí nominácie lodí s 
rovnakým počtom bodov vyššie. 
 
 
4. Reprezentačné družstvo seniori na ME 2021 (roč. <2006): 
 
4.1. Na ME 2021 budú nominovaní pretekári z OH A-tímu, doplnení v každej 
kategórii do počtu tri lode podľa poradia nominácie bod 1. až 3. týchto 
nominačných kritérií.  
 
 
5. Doplnok: 
 
5.1. Loď, ktorá odmietne bez udania závažných rodinných alebo zdravotných 
dôvodov reprezentovať SR nebude už v aktuálnom roku pozvaná na ďalšiu 
reprezentačnú akciu. 
 
5.2. V prípade, že nastanú vo vývoji nominácie akékoľvek nepredvídateľné 
situácie na ktorých vyriešenie nebude možné využiť tieto nominačné kritéria si 
Trénerská rada vyhradzuje právo navrhnúť riešenie tejto situácie v rámci 
stratégie tvorenia nominačných kritérií s následným schválením VV sekcie 
DV. 
 
 
30.11. 2020 ZOOM konferencia     Trénerská rada 
Prijaté: 7 za, 0 zdržal, 0 proti 
 
 
 
 
 


