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Platnosť od: 28.10.2019 

Účinnosť od 28.10.2019 

 

Nominačné kritériá mládežníckych RD na sezónu 2019/2020 

Zimné olympijské hry mládeže, Lausanne/SUI, 7.-15.1.2020 

Chlapci (nar. 2002-2003): nominovať 3 pretekárov z rebríčka nominačných pretekov (2/2)  

Dievčatá (nar. 2002-2003): nominovať 3 pretekárky z rebríčka nominačných pretekov (2/2) 

(pozn.: neplatí ustanovenie Pravidiel SZB, Príloha č.4, bod 6.3.4) 

Nominačné preteky:  
2.-3.12.2019 Obertilliach/AUT 
1. 2.12.2019 – rýchlostné preteky 
2. 3.12.2019 – stíhacie preteky s pevným štartovým intervalom (5s alebo 10s)  
Bodovanie podľa Pravidiel biatlonu, príloha č. 4, bod 6.2. 
 

IBU Junior Cup, MSJaK, OMEJ 

I. Pokljuka (9.12. – 15.12.2019) 

Juniori: nominovať 4 pretekárov podľa rebríčka nominačných pretekov (2/2) 

Juniorky: nominovať 4 pretekárky podľa rebríčka nominačných pretekov (2/2) 

Nominačné preteky:  
2.-3.12.2019 Obertilliach/AUT 
1. 2.12.2019 – rýchlostné preteky 
2. 3.12.2019 – stíhacie preteky s pevným štartovým intervalom (5s alebo 10s)  
Bodovanie podľa Pravidiel biatlonu, príloha č. 4, bod 6.2. 
 
II. Martell (16.12. – 21.12.2019) 

Juniori: nominovať 3 pretekárov, ktorí sa zúčastnili I. kola JC  
(pozn.: najlepší z juniorov z I. kola JC sa zúčastní 3. kola IBU Cup-u v Obertilliachu/AUT) 

Juniorky: nominovať 3 pretekárky, ktoré sa zúčastnili I. kola JC  
(pozn.: najlepšia z junioriek z I. kola JC sa zúčastní 3. kola IBU Cup-u v Obertilliachu/AUT)  

 

MSJaK, Lenzerheide (23.1. – 2.2.2020) 

• do jednotlivých kategórií nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili v individuálnych 
pretekoch na IBU Junior Cupe do 20. miesta, resp. na IBU Cupe do 40. miesta 

Juniori: nominovať do počtu 4 pretekárov z rebríčka nominačných pretekov (2/3) 

Juniorky: nominovať do počtu 4 pretekárky z rebríčka nominačných pretekov (2/3) 



 

2 
 

Kadeti: nominovať do počtu 3 pretekárov z rebríčka nominačných pretekov (2/3) 

Kadetky: nominovať do počtu 3 pretekárov z rebríčka nominačných pretekov (2/3) 

 
 
Nominačné preteky: 
28.-29.12.2019 Osrblie, 1. kolo Viessmann pohára dorastu a dospelých 
1. 28.12.2019 – rýchlostné preteky 
2. 29.12.2019 – preteky s hromadným štartom 

3.  4.1.2020, Osrblie – rýchlostné preteky 
Bodovanie podľa Pravidiel biatlonu, príloha č. 4, bod 6.2. 

 

III. Arber (3.-8.3.2020) 

Juniori:  

• nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 20. miesta v individuálnych pretekoch 
na MSJ v kategórii juniorov 

• nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 15. miesta v individuálnych pretekoch 
na MSJ v kategórii kadetov 

• nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 10. miesta v individuálnych pretekoch 
na ZOHM 

• nominovať pretekárov na základe rebríčka nominačných pretekov, ktorými budú 
Majstrovstvá SR 15.-16.2.2020 (1/2) – v prípade záujmu dorastencov sa musia 
postaršiť 

• do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD 

Juniorky: 

• nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili do 20. miesta v individuálnych pretekoch 
na MSJ v kategórii junioriek 

• nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili do 15. miesta v individuálnych pretekoch 
na MSJ v kategórii kadetiek 

• nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili do 10. miesta v individuálnych pretekoch 
na ZOHM 

• nominovať pretekárky na základe rebríčka nominačných pretekov, ktorými budú 
Majstrovstvá SR 15.-16.2.2020 (1/2) – v prípade záujmu dorasteniek sa musia 
postaršiť 

• do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD 

 

OMEJ, Hochfilzen (9.-15.3.2020) 

Juniori: nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnia 3. kola JC Arber 

Juniorky: nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnia 3. kola JC Arber 
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Preteky olympijských nádejí, Duszniki (20.-22.3.2020) 

Dorastenky 16r.: nominovať 4 pretekárky z konečného rebríčka Viessmann pohára 
2019/2020 

Dorastenci 16 r.: nominovať 4 pretekárov z konečného rebríčka Viessmann pohára 
2019/2020   

Dorastenky 17-19 r.: nominovať 3 pretekárky z  rebríčka nominačných pretekov 29.2.-
1.3.2020 (1/2) , do počtu 4 nominovať na návrh viceprezidenta pre ŠŠR SZB, resp. ŠR SZB 

Dorastenci 17-19 r.: nominovať 3 pretekárov z rebríčka nominačných pretekov 29.2-1.3.2020 
(1/2), do počtu 4 nominovať na návrh viceprezidenta pre ŠŠR SZB, resp. ŠR SZB  

Pozn.: propozíciami podujatia môžu byť stanovené iné vekové kategórie, resp. vekový limit 
pre starších dorastencov a dorastenky 

 

 

 

Schválené P SZB dňa 28.10.2019 


