Harmonogram Slovenského pohára v zjazde a šprinte, Nominačných pretekov
do národného tímu seniorov, juniorov a U23 a Nominačných pretekov na MS
v šprinte 2021 pre rok 2021
27.3.2021 Žilinské zjazdy
1. SLP v zjazde
15.-16.5.2021 SLP slalom Dolný Kubín
2. SLP v zjazde (Strečno/Žilina) NP-1 RD 2021 zjazd a šprint sezóna 2021
21.-23.5.2021 MTS LM
3. SLP zjazd NP-2 RD 2021 zjazd a šprint sezóna 2021
1. SLP šprint NP-3 RD 2021 zjazd a šprint sezóna 2021
29.-30.5.2021 SLP slalom Čunovo
2. SLP šprint NP-4 RD 2021 zjazd a šprint sezóna 2021
25.-27.6.2021 SLP slalom Žilina
4. SLP zjazd
3. SLP šprint
6.8.2021 MSR slalom Čunovo
4. SLP šprint NP-1 MS šprint 2021
26.8.-1.9. Čunovo
merané tréningy – NP-2,3 MS šprint 2021
4.-5.9.2021 MSR slalom dorast LM
5. SLP zjazd
5. SLP šprint

Nominačné kritéria do národného tímu v zjazde a v šprinte pre rok 2021 v kategóriách
senior, junior a U23
Počet kôl: 4 (2xšprint, 2xzjazd)
Lokalita:

1. kolo zjazd Strečno/Žilina 14.-16.5.2021
2. kolo zjazd Liptovský Mikuláš 21.-23.5.2021
3. kolo šprint Liptovský Mikuláš 21.-23.5.2021
4. kolo šprint Čunovo 29.-30.5.2021

Bodovanie:






Olympijské bodovanie (viď tabuľka nižšie),
do bodovania sa započítavajú 3 zo 4 pretekov,
zjazd – poradie z cieľa,
šprint – dve jazdy a do poradia sa berie lepšia jazda,
pri zhode bodov bude rozhodovať súčet časov z jednotlivých jázd.
Poradie
1.
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4.
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6.
7.-
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7
5
4
3
2
1
0

Kategórie: C2M, C2Ž, C1M, C1Ž, K1M, K1Ž – všetky vekové kategórie
Poznámka: účasť na SLP, NP tím 2021 a NP MS šprint 2021 je podmienená platnou lekárskou
prehliadkou, nie staršou ako jeden rok, vydanou špecialistom na telovýchovné lekárstvo na základe
smernice o pretekaní platnej od 1.1.2021.

Nominačné kritéria do národného tímu v šprinte pre MS 2021 v Čunove
Počet kôl: 3 (3xšprint)
Lokalita:

1. kolo šprint Čunovo 6.-8.8.2021
2. kolo šprint Čunovo simulované preteky v období 26.8.-1.9.2021
3. kolo šprint Čunovo simulované preteky v období 26.8.-1.9.2021

Bodovanie:





Olympijské bodovanie (viď tabuľka nižšie),
do bodovania sa započítavajú 3 zo 4 pretekov,
šprint – dve jazdy a do poradia sa berie lepšia jazda,
pri zhode bodov bude rozhodovať súčet časov z jednotlivých jázd.

Účasť na nominačných pretekoch je podmienkou pre zaradenie do reprezentačného tímu. Výnimku
môže dostať len účastník OH v Tokiu, kde o zaradení pretekára do reprezentačného tímu rozhodne
komisia zložená z:




vedúceho akcie MS šprint 2021,
člena organizačnej komisie MS šprint 2021
a zástupca komisie NeOH.
Poradie
1.
2.
3.
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7.-

Body
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Kategórie: C2M, C2Ž, C1M, C1Ž, K1M, K1Ž – bez rozdielu vo vekových kategóriách
Poznámka:
Účasť na SLP, NP tím 2021 a NP MS šprint 2021 je podmienená platnou lekárskou prehliadkou, nie
staršou ako jeden rok, vydanou špecialistom na telovýchovné lekárstvo na základe smernice
o pretekaní platnej od 1.1.2021
V prípade ak budú hliadky zaradene do programu MS v šprinte pred individuálnym pretekom, tak
poradie a zloženie hliadok sa určí na základe aktuálnej výkonnosti na tréningoch pre začatím MS
v šprinte.

