Nominačné kritéria pre zaradenie do RD SR Seniori slalom
na OH 2021 pre kategórie K1M, C1M, K1ž.
Tieto Nominačné kritériá vychádzajú z Nominačných kritérií pre zaradenie do RD SR
seniori slalom na OH 2020 a z Nominačných kritérií RD Seniori slalom na OH 2020
v kategórii C1ž.
*takto označené body sú z dôvodu pandémie Covid-19 z pôvodných nominačných
kritérií upravené alebo doplnené. Už rozbehnutá nominácia pokračuje a platia aj už
získané nominačné body z roku 2019. OH 2020 sa rozumie OH 2021 v Tokiu.
V prípade, že sa v roku 2021 olympijské hry v Tokiu neuskutočnia, tieto Nominačné
kritéria budú zrušené.
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

11. Nominačné preteky:
1. nominačné preteky 30.8. - 1.9.2019

miesto: 4.SP Markkleeberg, GER

2. nominačné preteky 6. – 8.9.2019

miesto: 5.SP Praha, CZE

3. nominačné preteky 25.- 29.9.2019

miesto: MS Seo d‘Urgel, ESP

*4. nominačné preteky 6. - 9.5.2021

miesto: ME 2021 Ivrea, ITA

12. Spôsob nominácie:
12.1. Do nominácie zasahujú pretekári, ktorí sú v OH A-tíme, doplnení do počtu tri
podľa poradia nominácie bod 1. až 3. týchto nominačných kritérií.
12.2. V prípade, že niektorý z pretekárov dosiahne po troch nominačných pretekoch
taký bodový náskok, že už ho nebude možné ani matematicky predbehnúť, nominácia
bude po oficiálnom ukončení týchto nominačných pretekov ukončená a poradie
nominácie bude určené podľa v tom čase aktuálneho poradia nominácie.

12.3. V prípade, že bude naplnený bod 12.2. a na pozícii náhradníka bude rovnosť
bodov, tieto lode musia pokračovať v nominácii a o poradí sa rozhodne na * ME
2021.

13. Bodovanie:
Pretekári budú v jednotlivých kategóriách získavať body na základe konečnej
výsledkovej listiny vydanej ICF v jednotlivých pretekoch nasledovne:

13.1. Do konečného sčítavania sa počítajú tri najlepšie výsledky zo štyroch
nominačných pretekov (bod 11.). Celkové poradie je dané od najvyššieho súčtu bodov
po najmenší. Pretekár s najvyšším súčtom bodov bude nominovaný na OH 2020.
Pretekár s druhým najvyšším počtom bodov bude náhradná loď na OH 2020.

* Pre ďalšie poradie v nomácii tzn. 2. náhradník atď. bude využitý rebríček bodovania
v OH nominácii. V prípade potreby o doplnenie ďalšieho poradia bude použité poradie
domácej nominácie z nominačných pretekov po ME 2021.
13.2. V prípade rovnosti bodov bude lepší ten pretekár, ktorý má prioritne (ak nieje
naplnený bod a) platí bod b) atď.):
a) v nominačných pretekoch podľa bodu 11. v celkovom poradí väčší
miest.
b) v nominačných pretekoch podľa bodu 11. v celkovom poradí
umiestnení do 3. miesta.
c) v nominačných pretekoch podľa bodu 11. v celkovom poradí
umiestnení do 10. miesta.
d) pretekár, ktorý má nizší súčet umiestnení z troch najlepších
nominačných pretekov podľa bodu 11.
e) pretekár, ktorý vyjazdí olympijskú miestenku pre Slovensko.
f) pretekár, ktorý skončí v konečnom umiestnení lepšie na *1.SP 2021.

počet prvých
väčší počet
väčší počet
výsledkov z

* 14. V prípade, že sa ME 2021 neuskutočnia tak 4. nominačné preteky na OH sa
presunú na 1.SP v Markleebergu. Ak by sa neuskutočnil 1.SP tak na 2.SP v Prahe.

Nominačné kritéria pre zaradenie do RD SR Seniori slalom
na OH 2021 v kategórii C1ženy
(roč. nar.< 2006).
5.1. Loď, ktorá skončí v konečnom poradí *ME 2021 najlepšie, bude nominovaná na
OH 2021. Tento bod platí iba v prípade, že Slovensko bude mať na OH 2021
vyjazdenú miestenku.
5.2. Loď, ktorá skončí v konečnom poradí *ME 2021 medzi slovenskými loďami na
druhom mieste bude náhradník na OH 2021. Tento bod platí iba v prípade, že
Slovensko bude mať vyjazdenú na OH 2021 miestenku.
5.3. Ostatné nominácie olympionika a náhradníka počas sezóny 2021 platia podľa
Nominačných kritérii *RD seniori slalom 2021.
* 5.4. V prípade, že sa ME 2021 neuskutočnia a Slovensko získa na základe rebríčka
ICF Ranking OH miestenku, tak pretekárka ktorá skončí v konečnom poradí 1.SP v
Markleebergu najlepšie, bude nominovaná na OH 2021.
*5.5. V prípade, že sa ME 2021 neuskutočnia a Slovensko získa na základe rebríčka
ICF Ranking OH miestenku, tak náhradníkom na OH sa stane tá pretekárka, ktorá
skončí v konečnom poradí 1.SP v Markleebergu zo slovenských lodí ako druhá
najlepšia. Druhým náhradníkom sa stane pretekárka, ktorá skončí v konečnom poradí
1.SP v Markleebergu zo slovenských lodí ako tretia najlepšia.

*5.6. V prípade, že sa 1.SP v Markleebergu neuskutočnia, tak nominačné preteky na
OH sa presunú na 2.SP v Prahe.
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