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Nominačné kritériá seniorských RD na sezónu 2019/2020 

Svetové poháre a MS 

I. Östersund (27.11. – 8.12.2019) 

RD muži: nominovať 4 pretekárov na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky: A. Kuzmina, P. Fialková, I. Fialková, T. Poliaková, 
náhradníčka V. Machyniaková 

II. Hochfilzen (9.12. – 15.12.2019) 

RD muži: nominovať 4 pretekárov na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky: A. Kuzmina, P. Fialková, I. Fialková, T. Poliaková, 
(náhradníčka V. Machyniaková, resp. A. Smerčiaková – na základe výsledkov v 1. kole SP a IC 
a pri A. Smerčiakovej za podmienky získania oprávnenia štartu v SP) 

III. Annecy (16.12.-22.12.2019) 

RD muži: nominovať max 3 pretekárov na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať max 3 pretekárky na základe výsledkov v SP  

IV. Oberhof (6.1. – 12.1.2020) 

RD muži: nominovať 4 pretekárov na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky na základe výsledkov v SP a IC v tejto sezóne 

V. Ruhpolding (13.1. – 19.1.2020) 

RD muži: nominovať 4 pretekárov, ktorí sa zúčastnili SP Oberhof 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky, ktoré sa zúčastnili SP Oberhof 

VI. Pokljuka (20.1. – 26.1.2020) 

RD muži: nominovať max 4 pretekárov na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať max 4 pretekárky na základe výsledkov SP a IC v tejto sezóne 

MS Anterselva (11.2. – 23.2.2020) 

RD muži: nominovať max 4 pretekárov na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať max 5 pretekárok na základe výsledkov SP a IC v tejto sezóne 

 

 



 

VII. NMNM (2.3. – 9.3. 2020) 

RD muži: nominovať max 4 pretekárov na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať max 4 pretekárky na základe výsledkov SP a IC v tejto sezóne 

VIII. Kontiolahti (9.3. – 15.3.2020) 

RD muži: nominovať max 3 pretekárov na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať max 3 pretekárky na základe výsledkov SP a IC v tejto sezóne 

IX. Holmenkolen (16.3. – 23.3.2020) 

RD muži: nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili 8. kola SP 

RD ženy: nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili 8. kola SP 

 

 

IBU poháre a OME 

I. Sjusjoen (25.11. – 2.12.2019) 

RD muži: nominovať pretekára z RD muži, ktorý sa nenominuje na 1. kolo SP 

RD ženy: nominovať pretekárky z RD ženy, ktoré sa nenominujú na 1. kolo SP 

II. Ridnaun (9.12. – 16.12.2019) 

RD muži: nominovať pretekára z RD muži, ktorý sa nenominuje na 2. kolo SP 

RD ženy: nominovať pretekárky z RD ženy, ktoré sa nenominujú na 2. kolo SP 

III. Obertilliach (16.12. – 21.12.2019) 

RD muži: nominovať max 3 pretekárov z RD muži, ktorí sa nenominovali na 3. kolo SP, do 
kvóty doplniť najlepším juniorom z Junior Cup1 

RD ženy: nominovať max 3 pretekárky z RD ženy, ktoré sa nenominovali na 3. kolo SP, do 
kvóty doplniť najlepšou juniorkou z Junior Cup1 

IV. Osrblie (7.1. – 12.1.2020) 

RD muži: nominovať max 3 pretekárov z RD muži na návrh trénera RD, v prípade záujmu 
nominovať v rámci kvóty juniorov 

RD ženy: nominovať max 3 pretekárky z RD Ženy, ktoré sa nezúčastnia SP Oberhof, v prípade 
záujmu nominovať v rámci kvóty juniorov 

V. Duszniki (13.1. – 19.1.2020) 

RD muži: nominovať max 3 pretekárov, ktorí sa nenominovali na 5. kolo SP, resp. MSJaK 

RD ženy: nominovať max 3 pretekárky, ktoré sa nenominovali na 5. kolo SP, resp. MSJaK 

 



 

VI. Arber (5.2. – 9.2.2020) 

RD muži: nominovať max 3 pretekárov na návrh trénera RD, nominovať v rámci kvóty 
juniorov 

RD ženy: nominovať max 3 pretekárky z RD Ženy na základe výsledkov v SP a IC v tejto 
sezóne (prioritne tie, ktoré sa nenominujú na MS Anterselva), nominovať v rámci kvóty 
juniorov 

VII. Martell (10.2. – 17.2.2020) 

RD muži: nominovať max 3 pretekárov na návrh trénera RD, nominovať v rámci kvóty 
juniorov 

RD ženy: nominovať max 3 pretekárky z RD Ženy na základe výsledkov v SP a IC v tejto 
sezóne (prioritne tie, ktoré sa nenominujú na MS Anterselva), nominovať v rámci kvóty 
juniorov  

OME Otepää (23.2. – 2.3.2020) 

RD muži: nominovať max 5 pretekárov na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať max 4 pretekárky na základe výsledkov v SP a IC v tejto sezóne 

VIII. Raubichi (2.-8.3.2020) 

bez účasti 
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