
 

 

 

Nominačné kritéria pre zaradenie do reprezentačných družstiev v zjazde a 

šprinte na rok 2023 

 

Nominačné kritéria na MS šprint Ausburg 2023 

1.1 Nominačné preteky – celkový počet nominačných pretekov sú 3:  

• Zvolen  1.4.2023  - druhé kolo šprintu,   

• Čuňovo 8.4.2023 - obidva šprinty. 

1.2 Nominačný rebríček – Bude existovať jeden nominačný zoznam. Systém bodovania bude podľa 

olympijských tabuliek (9,7,6,5,4,3,2,1). Do konečného poradia nominácie sa počítajú všetky 3 

výsledky z nominačných pretekov. V prípade rovnosti bodov rozhodne výsledok na nominačných 

pretekoch v Čunove MSR dospelých.  

1.3 Výber do RD MS šprint Ausburg - Podľa pravidiel ICF do reprezentačného družstva na Majstrovstvá 

sveta môžu byť nominované maximálne až štyri lode v každej kategórií. To znamená, že môže byť 

nominovaných menej alebo aj žiadna loď. Počet lodí prihlásených v jednotlivých kategóriách na 

preteky bude vždy závisieť od návrhu zjazdovej komisie s následným schválením VV SK-SDV. 

 

Nominačné kritéria na ME Skopje 2023 

1.1 Nominačné preteky – celkový počet nominačných pretekov je 5: 

• Zvolen  1.4. 2023 - druhé kolo šprintu,   

• Zvolen 2.4.2023 - obidva dlhé zjazdy, 

• Čuňovo 8.4.2023  - obidva šprinty. 

1.2 Nominačný rebríček – Bude existovať jeden nominačný zoznam. Systém bodovania bude podľa 

olympijských tabuliek (9,7,6,5,4,3,2,1). Do konečného poradia nominácie sa počítajú všetkých 5 



výsledkov z nominačných pretekov. To znamená, že sa spočítajú body zo šprintu aj zjazdu. V prípade 

rovnosti bodov rozhodne výsledok z nominačných pretekov v šprinte vo Zvolene.  

1.3 Výber do RD ME Skopje - Podľa pravidiel ICF do reprezentačného družstva na Majstrovstvá Európy 

môžu byť nominované maximálne až štyri lode v každej kategórií. To znamená, že môže byť 

nominovaných menej alebo aj žiadna loď. Počet lodí prihlásených v jednotlivých kategóriách na 

preteky bude vždy závisieť od návrhu zjazdovej komisie s následným schválením VV SK-SDV. 

 

Nominačné kritéria na MSJ a MS U23 Roudnice nad Labem – RDJ a RD U23  

1.1 Nominačné preteky – celkový počet nominačných pretekov je 5:  

• Zvolen  1.4. 2023 druhé kolo  šprintu,   

• Zvolen 2.4.2023 obidva dlhé zjazdy, 

• Čuňovo 8.4.2023 obidva šprinty. 

1.2 Nominačný rebríček – Bude existovať jeden nominačný zoznam. Systém bodovania bude podľa 

olympijských tabuliek (9,7,6,5,4,3,2,1). Do konečného poradia nominácie sa počítajú všetkých 5 

výsledkov z nominačných pretekov. To znamená, že sa spočítajú body zo šprintu aj zjazdu. V prípade 

rovnosti bodov rozhodne výsledok z nominačných pretekov v šprinte v Čunove.  

1.3 Výber do RDJ a RD U23 -  Podľa pravidiel ICF do reprezentačného družstva na Majstrovstvá sveta 

juniorov a do 23 rokov môžu byť nominované maximálne až štyri lode v každej kategórií. To znamená, 

že môže byť nominovaných menej alebo aj žiadna loď. Počet lodí prihlásených v jednotlivých 

kategóriách na preteky bude vždy závisieť od návrhu zjazdovej komisie s následným schválením VV 

SK-SDV. 

 

Nominačné kritéria na  Svetové poháre 2023 

1.1 Výber do RD na SP 2023 - Podľa pravidiel ICF do reprezentačného družstva môžu byť nominované 

maximálne až štyri lode v každej kategórií. To znamená, že môže byť nominovaných menej alebo aj 

žiadna loď. O konečnom počte nominovaných lodí v každej kategórii rozhodne zjazdová komisia s 

následným schválením VV SK-SDV. Výber bude uskutočnený na základne výkonnosti pretekárov v RD 

dospelých, RD U23 a RDJ.   

 



 

Nominačné kritéria na zimné obdobie 2023/2024 

1.1 Reprezentačné družstvo bude zostavené na základne výsledkov z MS a ME, ale zároveň bude 

doplnené aj o pretekárov z ročníkov 2008 a 2009 na základne umiestnenia v rebríčku Slovenského 

pohára v zjazde a šprinte. 

 

Doplnok 

Všetky nominácie navrhuje zjazdová komisia. Zjazdová komisia predkladá finálnu nomináciu na 

schválenie Výkonnému výboru sekcie divokých vôd.  

Neúčasť na nominačnom preteku je považovaná za prehru. 

Body do celkového poradia reprezentačného družstva získavajú iba pretekári, ktorí odštartujú 

nominačné preteky na zjazdových lodiach.   

V prípade, že nastanú vo vývoji nominácie akékoľvek nepredvídateľné situácie na ktorých vyriešenie 

nebude možné využiť tieto nominačné kritéria si zjazdová komisia vyhradzuje právo navrhnúť ďalší 

postup. 

 

Jaroslav Slúčik 

Predseda komisie NeOH disciplín SK-SDV 

V Žiline, 08.01.2023  

 

Nominačné kritéria boli schválené Výkonným výborom SK-SDV dňa 13.01.2023. 


