
Nominačné kritéria pre zaradenie do RD SR slalom  
na OH 2024. 

  

 

 

1. Nominačné preteky: 
 
 
1. nominačné preteky 1.- 3.9.2023   miesto: SP La Seu d‘Urgell  
    
2. nominačné preteky 21. - 24.9.2023   miesto: MS Londýn 
    
3. nominačné preteky 6.- 8.10.2023   miesto: SP Paríž 
     
 
2. Spôsob nominácie: 
 
2.1. Do nominácie zasahujú a nominačné body obdržia všetci pretekári, ktorí 
vyštartujú na pretekoch podľa bodu 1. 
 
2.2. Do konečného sčítavania sa počítajú tri výsledky z troch nominačných pretekov 
(bod 1.). Celkové poradie je dané od najvyššieho súčtu bodov po najmenší. Pretekár 
s najvyšším súčtom bodov bude nominovaný na OH 2024. 
 
2.3. Náhradník vzíde z NK do RD 2024, ktoré budú vydané na jeseň 2023. 
 
 
3. Bodovanie: 
 
3.1. Pretekári budú v jednotlivých kategóriách získavať body na základe konečnej  
výsledkovej listiny vydanej ICF v jednotlivých pretekoch podľa tab. č.1 
 
3.2. V prípade rovnosti bodov bude v celkovom poradí vyššie pretekár, ktorý prioritne 
naplní bod a), ak bod a) nerozhodne, tak platí bod b) atď.: 
 
a) v nominačných pretekoch podľa bodu 1. má v celkovom poradí väčší počet prvých 
miest. 
b) v nominačných pretekoch podľa bodu 1. má v celkovom poradí väčší počet 
umiestnení do 3. miesta. 
c) v nominačných pretekoch podľa bodu 1. má v celkovom poradí väčší počet 
umiestnení do 10. miesta. 
d) na základe ktorého konkrétneho pretekára bola zo strany ICF priradená miestenka 
pre Slovensko na OH 2024. 
e) pretekár, ktorý má nižší súčet umiestnení z výsledkov z nominačných pretekov 
podľa bodu 1. 
f) pretekár, ktorý skončí v konečnom umiestnení lepšie na ME 2024. 
 
 



Tab. č.1 

 
 
 
4. Doplnok: 
 
4.1. Víťaz OH nominácie bude mať istú miestenku do RD 2024. 
 
4.2. V prípade, že sa niektorí z pretekov podľa bodu 1. neuskutočnia, tak tieto preteky 
budú presunuté na ME 2024. Tento bod platí iba v prípade, že budeme mať v danej 
kategórii OH miestenku. 
 
4.3. Kritéria pre zaradenie do RD Slalom na OH 2024 sú nadradené kritériam pre 
zaradenie do RD 2023 alebo RD 2024. 
 
4.4. V prípade, že nastanú vo vývoji nominácie akékoľvek nepredvídateľné situácie na 
ktorých vyriešenie nebude možné využiť tieto nominačné kritéria si Trénerska rada 
vyhradzuje právo navrhnúť ďalší postup. 
 
 
 
 
V Bratislave 29.11.2022      Trénerská rada 

 
 


