Nominačné kritériá pre zaradenie do RD SR Seniori
Canoe Slalom Extreme 2021. (roč.nar. < 2006)
( 3.SP Seo,4.SP Pau a MS Čunovo )
1. Nominačné preteky
Nominačné́ preteky: 8.8.2021
Počet brán: 7-9
Pravidlá: podľa pravidiel ICF
Počet jázd: 1 jazda
Kategórie K1M, K1Ž

miesto: Bratislava – Čunovo

2. Poradie nominácie
2.1. Poradie nominácie vznikne v kategóriách K1M a K1Ž na základe výsledkov
z nominačných pretekov. Poradie je zostavené od najlepších po najhorších na
základe výsledného času a bude použité aj v prípade doplnenia nominácie viď
nižšie „ Postup nominácie“
2.2. V prípade rovnosti výsledného času sa tie lode, ktorých sa to týka
zúčastnia tzv. rozstrelovej jazdy spôsobom Time trial , kde o výsledku
rozhoduje lepší́ dosiahnutý́ čas.
Postup nominácie:
NP v CSLX sa uskutočnia na MSR 8.8.2021 v Čunove po pretekoch v slalome.
1. Prvé 3 miesta zo 4 možných v každej kategórii (K1M a K1Ž) bude možné obsadiť
výhradne iba z pretekárov reprezentačného družstva RDS z kategórií
(K1M,K1Ž,C1M,C1Ž) vynominovaných na základe NP 2021 v slalome, ktoré sa
uskutočnia v mesiaci máj 2021, alebo aktuálneho RD 2021 v slalome.
2. 4 miesto bude doplnené z pretekárov, ktorí sa budú uchádzať o miesto
v reprezentačnom družstve CSLX a absolvujú nominačné preteky do CSLX. V Boji o 4
miesto v reprezentácii CSLX sa môžu uchádzať aj pretekári (neslalomári), musia však
mať platnú lekársku prehliadku a musia byť platnými členmi SK-SDV.
3. NP o 1-3 a 4 miesto prebehnú súčasne, pričom miesta 1-3 v oboch kategóriách K1M a
K1Ž sa určia v redukovanom poradí iba z reprezentačného družstva RDS slalom 2021,
ktoré sa vytvorí na NP v mesiaci máj 2021. Štvrté miesto bude doplnené najlepšou
loďou v celkovom poradí, pričom do celkového poradia sa budú započítavať lode z
reprezentačného družstva slalom RDS 2021, ostatní slalomári a neslalomári.
4. V prípade, že nebude dostatočný počet záujemcov z bodu 1. , pretekári sa doplnia do
nominácie do počtu 3 v každej kategórii z výsledkov jarnej nominácie mesiac máj
2021 v slalome. postupné doplnenie lodí do počtu 4. v každej kategórii K1M, K1Ž sa
rovnako doplní ako je spomenuté v bode 2. a v bode 3.

Nominačné kritériá pre zaradenie do RD juniorov a do 23
rokov v Canoe Slalom Extreme 2021.
RD juniori (roč.nar. 2006 - 2003)
RD do 23rokov(roč.nar. 2006 - 1998)

( ME Solkan a MS Tacen )
1. Nominačné́ preteky
Nominačné́ preteky: 30.5.2021
Počet brán: 7-9
Pravidlá: podľa pravidiel ICF
Počet jázd: 1 jazda
Kategórie K1M, K1Ž

miesto: Bratislava – Čunovo

2. Poradie nominácie
2.1. Poradie nominácie vznikne v kategóriách K1M a K1Ž na základe výsledkov
z nominačných pretekov. Poradie je zostavené od najlepších po najhorších na
základe výsledného času a bude použité aj v prípade doplnenia nominácie viď
nižšie „ Postup nominácie“
2.2. V prípade rovnosti výsledného času sa tie lode, ktorých sa to týka
zúčastnia tzv. rozstrelovej jazdy spôsobom Time trial , kde o výsledku
rozhoduje lepší́ dosiahnutý́ čas.
Postup nominácie:
1. V RDM CSLX sa vytvoria dve reprezentačné družstvá podľa vekových kategórií: juniori
a U23. To znamená RDJ CSXL juniori budú tvoriť 4 lode a RDU23 CSXL budú tvoriť 4
lode.
2. Prvé 3. miesta zo 4. možných v každej vekovej kategórii (K1M, K1Ž) bude možné
obsadiť výhradne iba z pretekárov reprezentačného družstva RDJ a U23 zo všetkých
kategórií (K1M,K1Ž,C1M,C1Ž) vynominovaných na základe NP 2021 v slalome, ktoré
sa uskutočnia v mesiaci Máj 2021, alebo aktuálneho RDJ a U23 v roku 2021.
3. 4. miesto bude doplnené z pretekárov, ktorí sa budú uchádzať o miesto
v reprezentačnom družstve RDJ CSLX a RDU23 CSXL a absolvujú nominačné preteky
do RDM CSLX. V boji o 4. miesto v reprezentácii RDJ CSLX a RDU23 CSXL sa môžu
uchádzať aj pretekári (neslalomári), musia mať však platnú lekársku prehliadku a
musia byť platnými členmi SK-SDV v danom roku konania NP.
4. NP o 1-3. a 4. miesto v každej vekovej kategórií (RDJ a RDU23) sa uskutočnia súčasne,
pričom miesta 1-3. v oboch kategóriách (K1M a K1Ž) sa určia v redukovanom poradí
iba z reprezentačného družstva RDJ a U23 slalom 2021, ktoré sa vytvorí na NP v
mesiaci máj 2021. Štvrté miesto bude doplnené najlepšou loďou v celkovom poradí,

pričom do celkového poradia sa budú započítavať lode z reprezentačného družstva
slalom RDJ a U23 2021, ostatní slalomári a neslalomári.
5. V prípade, že nebude dostatočný počet záujemcov z bodu 1. , v tomto prípade sa
doplnia pretekári do nominácie do počtu 3. lode v každej kategórii z výsledkov jarnej
nominácie mesiac máj 2021 v slalome. Postupné doplnenie lodí do počtu 4. lode v
každej kategórii K1M, K1Ž sa rovnako doplní ako je spomenuté v bode 2. a v bode 3.
6. V prípade, že nastane vo výsledkoch celkového poradia situácia, že veková kategória
juniorských lodí, ktoré budú mimo poradia RDJ CSXL Juniori ale budú dosahovať
v celkovom poradí lepšie výsledky ako veková kategória U23, budú sa do
reprezentácie RDU23 CSXL započítavať pretekári s lepším výsledkom aj z nižších
vekových kategórií, avšak musí byť dodržané pravidlo postupu obsadzovania 1-3.
miesta podľa bodu 2. a 4. miesta. podľa bodu 3.
7. V prípade, že nebude dostatočný počet záujemcov z bodu 1. , v tomto prípade sa
doplnia pretekári do nominácie do počtu 3 v každej kategórii z výsledkov jarnej
nominácie mesiac máj 2021 v slalome. Postupné doplnenie lodí do počtu 4. v každej
kategórii K1M, K1Ž sa rovnako doplní ako je spomenuté v bode 2. a v bode 3.

Stratégia 4 lodí NK seniorov , juniorov a U23 je výhradne len pre sezónu 2021.
V prvej polovici sezóny, tzn. do ukončenia OH cyklu (ukončenie OH Tokio
2020), sa RD seniorov výhradne sústredí na prípravu RD v slalome a CSLX
nezasahuje žiadnym spôsobom do tejto stratégie.
ME, 1.SP a 2.SP v CSLX sa môžu zúčastniť len lode, ktoré sú členmi
reprezentačného družstva v slalome na rok 2021 a nie sú v nominácii o OH
Tokio 2020, nie sú olympionici OH Tokio 2020, alebo nie sú náhradníci
olympijských lodí OH Tokio 2020.

Trénerská rada

