
 

PRÍLOHA č.1 

Platnosť od: 21.10.2020 

Účinnosť od: 21.10.2020 

 

Nominačné kritériá RD SZB na sezónu 2020/2021 

 

Nominačné kritériá seniorských RD SZB  

 

Číslovanie kritérií (a), b), c) ....) je uvedené podľa poradia dôležitosti. Každé nasledujúce kritérium sa použije len 
vtedy, keď nebude vyčerpaná kvóta pretekárov podľa predchádzajúcich kritérií. 

Svetové poháre a MS 

Otvorenie sezóny Kontiolahti (27.-29.11.2020) 
RD muži: nominovať 4 pretekárov a náhradníka na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky. P. Fialková a I. Fialková, do počtu 4 a náhradníčku nominovať na návrh 
trénera RD 

I. Kontiolahti (30.11. – 6.12.2020) 
RD muži:  
a) nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili na Otvorení sezóny SP 

RD ženy:  
a) nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili na Otvorení sezóny SP 

II. Hochfilzen (7.12. – 13.12.2020) 
RD muži: nominovať 4 pretekárov a náhradníka na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky. P. Fialková a I. Fialková, do počtu 4 a náhradníčku nominovať na návrh 
trénera RD 

III. Hochfilzen (14.12.-20.12.2020) 
RD muži:  
a) nominovať 3 pretekárov podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup – Total score) 
b) do počtu 3 nominovať z pretekárov, ktorí sa v doterajších pretekoch SP umiestnili do 60. miesta na návrh 

trénera RD 
c) do počtu 3 nominovať z pretekárov, ktorí sa zúčastnili doterajších pretekov SP na návrh trénera RD 

RD ženy:  
a) nominovať 3 pretekárky podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup Total score) 
b) do počtu 3 nominovať z pretekárok, ktoré sa v doterajších pretekoch SP umiestnili do 60. miesta na návrh 

trénera RD 
c) do počtu 3 nominovať z pretekárov, ktorí sa zúčastnili doterajších pretekov SP na návrh trénera RD 

 
 



 

 
IV. Oberhof (4.1. – 10.1.2021) 
RD muži:  
a) nominovať 4 pretekárov podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup Total score) 
b) do počtu 4 nominovať podľa rebríčka nominačných pretekov, Kašper body (2/2), spoločný rebríček 

kategórií Muži A a Juniori 

RD ženy:  
a) nominovať 4 pretekárky podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World cup Total score) 
b) do počtu 4 nominovať podľa rebríčka nominačných pretekov, Kašper body (2/2), spoločný rebríček 

kategórií Ženy A a Juniorky 
 

Nominačné preteky: 
Osrblie, 2.-3.1.2021, 2x rýchlostné preteky   

V. Oberhof (11.1. – 17.1.2021) 
RD muži: nominovať 4 pretekárov 
a) nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili IV. kola SP 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky 
a) nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili IV. kola SP 

VI. Anterselva (18.1. – 24.1.2021) 
RD muži:  
a) nominovať 4 pretekárov podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World cup Total score) 
b) do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD 

RD ženy:  
a) nominovať 4 pretekárky podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World cup Total score) 
b) do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD 

 
MS Pokljuka (9.2. – 21.2.2021) 
RD muži: nominovať 4 pretekárov  
a) nominovať pretekárov podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup Total score) 
b) do počtu 4 nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 20. miesta v individuálnych pretekoch na OME 
c) do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky  
a) nominovať pretekárky podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup Total score) 
b) do počtu 4 nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili do 20. miesta v individuálnych pretekoch na OME 
c) do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD 

VII. Peking (22.2. – 28.2. 2021) 
RD muži: nominovať 4 pretekárov  
a) nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili na MS 
b) do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD (v prípade účasti účastníka MSJaK na MS) 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky 
a) nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili na MS 
b) do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD (v prípade účasti účastníčky MSJaK na MS) 



 

 
VIII. NMNM (8.3. – 14.3.2021) 
RD muži: nominovať 3 pretekárov  
a) nominovať pretekárov podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup Total score) 
b) do počtu 3 nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili do 20. miesta v individuálnych pretekoch na OME 
c) do počtu 3 nominovať na návrh trénera RD 

 
RD ženy: nominovať 3 pretekárky  
a) nominovať pretekárky podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup Total score) 
b) do počtu 3 nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili do 20. miesta v individuálnych pretekoch na OME 
c) do počtu 3 nominovať na návrh trénera RD 

IX. Holmenkolen (15.3. – 21.3.2021) 
RD muži: nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili 8. kola SP 
RD ženy: nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili 8. kola SP 

Pozn. v prípade zmeny kalendára tretieho trimestra bude potrebná aktualizácia nom. kritérií 

IBU poháre a OME 

I. Arber (11.1. – 17.1.2021) 
RD muži: nominovať 4 pretekárov z nominačných pretekov, ktorí sa nenominujú na 4. kolo SP 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky z nominačných pretekov, ktoré sa nenominujú na 4. kolo SP 

Nominačné preteky – viď nominačné kritériá na IV. kolo SP 

 
II. Arber (18.1. – 23.1.2021) 
RD muži: nominovať max. 4 pretekárov z nominačných pretekov, ktorí sa nenominujú na 4. kolo SP 

RD ženy: nominovať max. 4 pretekárky z nominačných pretekov, ktoré sa nenominujú na 4. kolo SP 

Nominačné preteky – viď nominačné kritériá na IV. kolo SP 

 
OME Duszniki (24.1. – 31.1.2021) 
RD muži: nominovať max. 6 pretekárov: 

a) nominovať športovcov s umiestnením do 40. miesta na SP I. – VI. 
b) nominovať športovcov s umiestnením do 20. miesta na IBU – pohári I.- II. 
c) do počtu 6 nominovať športovcov na návrh trénera RD mužov 

RD ženy: nominovať max. 6 pretekárok: 

a) nominovať športovcov s umiestnením do 40. miesta na SP I. – VI. 
b) nominovať športovcov s umiestnením do 20. miesta na IBU – pohári I.- II. 
c) do počtu 6 nominovať športovcov na návrh trénera RD žien 

 

 
 
 



 

 
III. Osrblie (10.2. – 14.2.2021) 
RD muži: nominovať max 6 pretekárov  
a) nominovať pretekárov z RD muži a RD juniori, ktorí sa nenominovali na MS 
b) do počtu 6 nominovať z pretekárov z RD mládeže, vekom dorastencov, ktorí splnia kritériá oprávňujúce ich 

štart na IP dané pravidlami IBU 
c) do počtu 6 nominovať pretekárov z kategórií Muži A a Juniori na návrh viceprezidenta pre ŠŠR 

RD ženy: nominovať max 6 pretekárok  
a) nominovať pretekárky z RD ženy a RD juniorky, ktoré sa nenominovali na MS 
b) do počtu 6 nominovať z pretekárky z RD mládeže, vekom dorastenky, ktoré splnia kritériá oprávňujúce ich 

štart na IP dané pravidlami IBU 
c) do počtu 6 nominovať pretekárky z kategórií Ženy A a Juniorky na návrh viceprezidenta pre ŠŠR 

IV. Osrblie (15.2. – 21.2.2021) 
RD muži: nominovať max 6 pretekárov 

a) nominovať pretekárov z RD muži a RD juniori, ktorí sa nenominovali na MS 
b) do počtu 6 nominovať pretekárov RD mládeže, ktorí sa nenominovali na MS JaK  
c) do počtu 6 nominovať pretekárov z kategórií Muži A a Juniori na návrh viceprezidenta pre ŠŠR 

 
 
 
RD ženy: nominovať max 6 pretekárok,  

a) nominovať pretekárov z RD ženy a RD juniorky, ktoré sa nenominovali na MS 
b) do počtu 6 nominovať pretekárky RD mládeže, ktoré sa nenominovali na MS JaK  
c) do počtu 6 nominovať pretekárky z kategórií Ženy A a Ženy na návrh viceprezidenta pre ŠŠR 

 
 
V. Ridnaun (8.3.-14.3.2021) 
RD muži: nominovať 4 pretekárov  
a) nominovať pretekárov z RD muži, ktorí sa nenominujú na 8. kolo SP 
b) do počtu 4 nominovať pretekárov z kategórie juniorov podľa rebríčka z MS JaK  (Individuálne súťaže – 

aritmetický priemer umiestení)  

RD ženy: nominovať 4 pretekárky  
a) nominovať pretekárky z RD ženy, ktoré sa nenominujú na 8. kolo SP 
b) do počtu 4 nominovať pretekárky z kategórie junioriek podľa podľa rebríčka z MS JaK  (Individuálne súťaže 

– aritmetický priemer umiestení) 

 

 

 

 

 

 



 

Nominačné kritériá mládežníckych RD + EYOF 2021 

 

MSJaK, Obertilliach (26.2. – 7.3.2021) 
Juniori a juniorky: nominovať po 4 pretekárov  

a) nominovať pretekárov, ktorí sa nominovali na MS Pokljuka 
b) do počtu 4 nominovať pekárov, ktorí sa na OME umiestnili do 40. miesta  
c) do počtu 4 nominovať pretekárov a pretekárky z nominačných pretekov, ktoré sa uskutočnia 

v rámci Viessmann pohára v termíne 2.-3. 1. 2020 a 6.-7. 2. 2020.  

Kadeti a kadetky: nominovať po 4 pretekárov z priebežného rebríčka Viessmann pohára 2020/2021 
 
Preteky olympijských nádejí, Duszniki (marec 2021) 
Dorastenky 16r.: nominovať 4 pretekárky z konečného rebríčka Viessmann pohára 2020/2021 
Dorastenci 16 r.: nominovať 4 pretekárov z konečného rebríčka Viessmann pohára 2020/2021   
Dorastenky 17-19 r.:  

a) nominovať 2 pretekárky z konečného rebríčka Viessmann pohára 2020/2021 
b) nominovať 2 pretekárky na návrh viceprezidenta pre ŠŠR SZB 

 
Dorastenci 17-19 r.:  

a) nominovať 2 pretekárov z konečného rebríčka Viessmann pohára 2020/2021 
b) nominovať 2 pretekárov na návrh viceprezidenta pre ŠŠR SZB 
Pozn.: propozíciami podujatia môžu byť stanovené iné vekové kategórie, resp. vekový limit pre starších 
dorastencov a dorastenky 
 

EYOF, Vuokatti/FIN, 11.-18.12.2021 
Chlapci (nar. 2003-2004): nominovať 3 pretekárov a 1 náhradníka:  

a) nominovať pretekárov, ktorí sa na MS JaK umiestnili do 30. miesta,  
b) z priebežného rebríčka Viessmann pohára 2020/2021 po prvých troch kolách. 

Dievčatá (nar. 2003-2004):  
a) nominovať pretekárky, ktoré sa na MS JaK umiestnili do 30. miesta,  
b) z priebežného rebríčka Viessmann pohára 2020/2021 po prvých troch kolách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválilo P-SZB dňa 21.10.2020 


