
Zápis elektronického hlasovania per rollam č. 57 z Prezídia SZB, 
zo dňa 27.12.2021 

_______________________________________________________________ 
 
Začiatok hlasovania: 26.12.2021. 

Koniec hlasovania: 27.12.2021 do 24:00 

 
Prezidentovi SZB, Viceprezidentom SZB, na schválenie; kontrolór SZB, GS a ŠR SZB na vedomie. 

 

P. Kazár na základe na základe uznesenia TMK SZB v prílohe predkladá návrh na úpravu nominačných 
kritérií ŠŠR SZB pre sezónu 2021/2022 od 2. trimestra.  

 

Doplňujúce informácie: 

- tréneri S RD s návrhom súhlasili,  

- z dôvodu nového termínu na uzatvorenie menovitej nominácie na MS JaK už do 10.1.2022 (kvôli 

potvrdeniu leteniek a iným cestovným náležitostiam) budeme musieť nomináciu uzatvoriť oproti 

pôvodnému zámeru predčasne, 

- z dôvodu realizácie aspoň 4 štartov by sme mali pre kategórie DyB a DiB usporiadať v Osrblí kontrolný 

meraný tréning aj v termíne 3.-4. 1. 2022,  

- jeden doplňujúci návrh vedúcej CTM ku nominácii na MS JaK pre kategóriu Ji bol pozmenený a 

zapracovaný do návrhu v prílohe,  

- súčasťou kritérií je aj návrh nominačného kľúča pre nové preteky regionálneho pohára IBU (nástupca 

pretekov OH nádejí),  

  

Uznesenie č.57-21/1 z elektronického hlasovania 
P SZB schvaľuje úpravu nominačných kritérií ŠŠR SZB pre sezónu 2021/2022 od 2. trimestra podľa 

prílohy.  

Hlasovanie  

ZA                        7 Ľ. Machyniak, P. Vozár, M. Badáň, J. Lauková, R. Šimočko, P. Kazár, P. 
Hurajt 

PROTI                  0  

ZDRŽAL SA         0  

Hlasovali 7 členovia Prezídia SZB 

  

 

Predsedajúci: P. Kazár v.r. 

Zapísal: Z. Donovalová v.r. 

Schválilo P-SZB 27.12.2021 

Originál podpísaný listinný dokument je uložený na sekretariáte SZB 

 



PRÍLOHA 

Platnosť od: 27.12.2021 

Účinnosť od: 27.12.2021 

Nominačné kritériá RD SZB na sezónu 2021/2022 

Kvóty: 

Muži, Ji, Di  Ženy, Jy, Dy 

SP: 3 / 4-REL  SP: 3 / 4-REL 

IP, OME: 4 (Osrblie 6) IP, OME: 4 (Osrblie 6) 

JP, OMEJ: 5  JP, OMEJ: 5 

ZOH: ?   ZOH: ? 

SZU: ?   SZU: ?  

MSJaK: po 4  MSJaK: po 4 

EYOF: 3   EYOF: 3 

1. trimester 

I. SP Östersund (23.-28.11.2021), IND, SPR 

RD muži: nominovať 3 pretekárov 

• Michal Šima + 2 najlepší z nominačných pretekov v Idre, Kašper body, 1/2 

o  nominačné preteky – 13.-14.11. – švédsky pohár 

RD ženy: nominovať 3 pretekárky 

• P. Fialková, I. Fialková + 1 najlepšia z nominačných pretekov v Idre, Kašper body, 2/2 

o  nominačné preteky – 19.-20.11. – SPR, MAS 

II. SP Östersund (29.11. – 6.12.2021), SPR, PUR, REL 

RD muži: nominovať 4 pretekárov 

• nominovať 3 pretekárov, ktorí sa zúčastnili 1. kola SP 

• do počtu 4 nominovať na základe výsledkov 1. kola IP v Idre 

o  nominovať pretekára na základe získaných bodov do IBU Cup Total score (2xSPR, PUR) 

o  nominovať pretekára s najnižším počtom IBU Qualifying points (súčet SPR+SPR) 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky 

• nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili 1. kola SP 

• do počtu 4 nominovať na základe výsledkov 1. kola IP v Idre 

o  nominovať pretekárku na základe získaných bodov do IBU Cup Total score (2xSPR, PUR) 

o  nominovať pretekárku s najnižším počtom IBU Qualifying points (súčet SPR+SPR) 

III. SP Hochfilzen (7.12. – 13.12.2021), SPR, PUR, REL 

RD muži: nominovať 4 pretekárov 

• nominovať pretekárov, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 

• nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili v pretekoch IP v tejto sezóne do 20. miesta (pri 

superšprinte sa do úvahy berie výsledok z finále) 

• nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili II. kola SP 



RD ženy: nominovať 4 pretekárky 

• nominovať pretekárky, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 

• nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. miesta 

• nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili v pretekoch IP v tejto sezóne do 40. miesta  

• nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili II. kola SP 

 

IV. SP Annecy-LGB (13.12.-20.12.2021), SPR, PUR, MAS 

RD muži: nominovať 3 pretekárov 

• nominovať pretekárov, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 

• do počtu 3 nominovať na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať 3 pretekárky 

• nominovať pretekárky, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 

• do počtu 3 nominovať na návrh trénera RD 

____________________________________________________ 

I. IP Idre (23.11. – 29.11.2021), SPR, SPR, PUR 

RD muži: nominovať max. 4 pretekárov 

• nominovať pretekárov z nominačných pretekov v Idre, v rebríčku poradie 4.-7.(Kašper body, 1/2) 

RD ženy: nominovať max. 4 pretekárky 

• nominovať pretekárky z nominačných pretekov v Idre, v rebríčku poradie 4.-7. (Kašper body, 2/2) 

II. IP Sjusjoen (29.11. – 6.12.2021), SSPR, SPR, MAS60 

RD muži: nominovať max. 4 pretekárov 

• nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili I. kola IP a nenominovali sa na II. kolo SP 

RD ženy: nominovať max. 4 pretekárky 

• nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili I. kola IP a nenominovali sa na II. kolo SP 

III. IP Obertilliach (13.12. - 20.12.2021), IND, SPR, MR, SMR 

RD muži: nominovať max 4 pretekárov na návrh trénera RD  

RD ženy: nominovať max 4 pretekárky na návrh trénera RD 

____________________________________________________ 

I. + II. JP Martell (7.12. – 19.12.2021), IND, REL, SPR, MR, SMR, SSPR 

RD juniori: nominovať max 6 pretekárov na návrh trénera RD M 

RD juniorky: nominovať max 6 pretekárok na návrh trénera RD M 

____________________________________________________ 

Svetová Zimná Univerziáda Luzern (Lenzerheide, 9.12. – 18.12.2021), Sh IND, SPR, PUR, MAS 

Len pre zaočkovaných športovcov a členov RT 

RD muži: nominovať max 4 pretekárov na návrh viceprezidenta pre ŠŠR 

RD ženy: nominovať max 4 pretekárky na návrh viceprezidenta pre ŠŠR 

 



 

 

2. trimester 

V. SP Oberhof (3.1. – 10.1.2022), SPR, MR, SMR, PUR 

RD muži:  

• nominovať max 3 pretekárov na návrh trénera RD  

RD ženy:  

• nominovať pretekárky, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 

• nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. miesta 

• nominovať max. 3 pretekárky základe meraného tréningu SZB 

o 29.-30.12.2021 (RP, HŠ) 

              Kašper body 2/2 

VI. SP Ruhpolding (10.1. – 17.1.2022), SPR, REL, PUR 

RD muži: nominovať 4 pretekárov 

• nominovať pretekárov, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 

• nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili v pretekoch IP v tejto sezóne do 20. miesta (pri 

superšprinte sa do úvahy berie výsledok z finále) 

• do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky 

• nominovať pretekárky, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 

• nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. miesta 

• nominovať pretekárky, podľa počtu bodov získaných do IC Total score v tejto sezóne  

• do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD 

VII. Anterselva (17.1. – 24.1.2022), IND, MAS, REL 

RD muži: nominovať 4 pretekárov zo VI. kola SP 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky zo VI. kola SP, v prípade účastníčky OMEJ, doplniť do počtu 4 na 

návrh trénera RD 

 

ZOH Peking (1.2. – 20.2.2022), MR, IND, SPR, PUR, REL, MAS 

kvóta 4 / kvóta 2 

RD muži:  

• nominovať 5 / 3 pretekárov 

o nominovať pretekárov, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne do SP 

Ruhpolding  

o nominovať pretekárov, ktorí sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. miesta SP 

Ruhpolding 

o do počtu 4 / 2 na základe SP Oberhof 

o do počtu 5 / 3 nominovať na návrh trénera RD 

RD ženy:  



• nominovať 5 / 3 pretekárky 

o nominovať pretekárky, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne SP 

Ruhpolding 

o nominovať pretekárky, ktorí sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. miesta SP 

Ruhpolding 

o do počtu 4 / 2 na základe SP Oberhof 

o do počtu 5 / 3 nominovať na návrh trénera RD 

__________________________________________________________ 

IV. IP Osrblie (5.1. – 11.1.2022), SPR, SPR 

RD muži: nominovať max 6 pretekárov na návrh viceprezidenta SZB pre ŠŠR  

RD ženy: nominovať max 6 pretekárky na návrh trénera RD 

V. IP Osrblie (10.1. – 16.1.2022), Sh IND, SPR, PUR 

RD muži: nominovať max 6 pretekárov na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať max 6 pretekárok na návrh trénera RD 

OME Arber (23.1.-30.1.2022), IND, SPR, PUR, MR, SMR 

RD muži: nominovať max 4 pretekárov na návrh trénera RD  

RD ženy: nominovať max 4 pretekárky na návrh trénera RD 

VI. IP Nové Město n. M. (1.2. – 6.2.2022), SPR, SPR 

RD muži:  nominovať max 4 pretekárov na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať max 4 pretekárky na návrh trénera RD 

_________________________________________________________ 

III. JP Hochfilzen (9.1. – 16.1.2022), SPR, SPR, SMR, MR 

RD juniori: nominovať max 5 pretekárov 

• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP 

• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 20. miesta na JP 

• do počtu 4 nominovať z meraného tréningu – Osrblie 29.-30.12.2021, Kašper body, 2/2 (2 na Ji a 2 Di 

B nar. v roku 2003-2005)  

• do počtu 5 nominovať na návrh trénera RD 

RD juniorky: nominovať max 5 pretekárok 

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne zúčastnili pretekov SP 

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP 

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 20. miesta na JP 

• do počtu 4 nominovať z meraného tréningu – Osrblie 29.-30.12., Kašper body, 2/2 (3 Jy a 1 Dy B nar. 

v roku 2003-2005)  

• do počtu 5 nominovať na návrh trénera RD 

 

 

 



OMEJ Pokljuka (16.1.-23.1.2022), IND, MR, SMR, SPR, PUR 

RD juniori: nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili 3. kola JP 

RD juniorky: nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili 3. kola JP, v prípade účasti Jy na 6. kole SP 

vystriedať ich v nominácií na OMEJ za pretekárku/y podľa návrhu trénera RD  

 

MSJaK Soldier Hollow (19.2. – 3.3.2022) 

RD juniori: nominovať max 4 pretekárov 

• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP 

• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 20. miesta na JP  

• v prípade nesplnenia dvoch predchádzajúcich kritérií nominovať na základe výsledkov z meraného 

tréningu 29.-30. 12. 2021 (Kašper body 2/2 - RP, HŠ) maximálne 4 pretekárov na preteky IV. kola IP v 

Osrblí (5.1. – 11.1.2022) na návrh viceprezidenta SZB pre ŠŠR,  

• do počtu 1 nominovať pretekára s najnižším počtom IBU Qualifying points (súčet SPR+SPR) 

RD juniorky: nominovať max. 4 pretekárky 

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezónu umiestnili do 60. miesta na SP  

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP 

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 20. miesta na JP  

• do počtu 3 nominovať z meraného tréningu: 

o 29.-30.12.2021 (RP, HŠ) 

Kašper body 2/2   

• do počtu max 4 nominovať na základe návrhu trénera RD  

RD kadeti: nominovať 3 pretekárov  

• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP 

• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 30. miesta na JP 

• do počtu 3 nominovať z meraných  tréningov: 

o 29.-30.12.2021 (RP, HŠ) 

o 03.-04. 01. 2022 (RP, RP)  

Kašper body 2/4 

RD kadetky: nominovať max 3 pretekárky  

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP 

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 30. miesta na JP 

• do počtu 3 nominovať z meraných  tréningov: 

o 29.-30.12.2021 (RP, HŠ) 

o 03.-04. 01. 2022 (RP, RP)  

Kašper body 2/4 

 

 



 

I. IBU Regional CUP NMNM (18.-20. 2. 2022), SPR, MAS 

V jednotlivých kategóriách nominovať pretekárov podľa rebríčka meraných tréningov SZB a pretekov 

Viessmann pohára 2021/2022, s podmienkou dosiahnutia I. VT v celkových počtoch:  

• dorastenci A 16 r. (DiA) 2006, nominovať 4 pretekárov  

• dorastenky A 16 r.  (DyA)  2006, nominovať 4 pretekárov  

• dorastenci B 17‐19 r. (DiB)  2005‐2003, nominovať 4 pretekárov  

• dorastenky B 17‐19 r.  (DyB) 2005‐2003, nominovať 4 pretekárky  

• juniori 20‐22 r. (Ji) 2002‐2000, nominovať 2 pretekárov  

• juniorky 20‐22 r. (Jy) 2002‐2000, nominovať 2 pretekárky  

 

II. IBU Regional CUP Osrblie (25.-27. 2. 2022), SPR, IND  

V jednotlivých kategóriách nominovať pretekárov podľa rebríčka meraných tréningov SZB a pretekov 

Viessmann pohára 2021/2022, s podmienkou dosiahnutia I. VT v celkových počtoch:  

• dorastenci A 16 r. (DiA) 2006, nominovať 4 pretekárov  

• dorastenky A 16 r.  (DyA)  2006, nominovať 4 pretekárov  

• dorastenci B 17‐19 r. (DiB)  2005‐2003, nominovať 4 pretekárov  

• dorastenky B 17‐19 r.  (DyB) 2005‐2003, nominovať 4 pretekárky  

• juniori 20‐22 r. (Ji) 2002‐2000, nominovať 2 pretekárov  

• juniorky 20‐22 r. (Jy) 2002‐2000, nominovať 2 pretekárky  

 

 

3. trimester 

VIII. SP Kontiolahti (28.2. – 7.3. 2022), REL, SPR, PUR 

RD muži: nominovať 4 pretekárov 

• nominovať pretekárov, ktorí sa na ZOH umiestnili do 40. miesta 

• nominovať pretekárov, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 

• do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať 4 pretekárky 

• nominovať pretekárky, ktoré sa na ZOH umiestnili do 40. miesta 

• nominovať pretekárky, podľa počtu získaných bodov do WC Total score v tejto sezóne 

• do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD 

 

IX. SP Otepää (7.3. – 14.3.2022), SPR, MAS, MR, SMR 

RD muži: nominovať 3 pretekárov 

• nominovať pretekárov z VIII. kola SP na návrh trénera RD  

RD ženy: nominovať 3 pretekárky 

• nominovať pretekárky z VIII. kola SP na návrh trénera RD 

 



X. SP Holmenkolen (14.3. – 21.3.2022), SPR, PUR, MAS 

RD muži: nominovať 3 pretekárov z IX. kola SP 

RD ženy: nominovať 3 pretekárky z IX. kola SP 

____________________________________________________________________ 

VII. IP Lenzerheide (28.2. – 7.3.2022), SPR, SSPR, MAS60 

RD muži: nominovať max 3 pretekárov na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať max 3 pretekárky na návrh trénera RD 

VIII. IP Ridnaun (7.3. – 14.3.2022), SPR, PUR, SMR, MR 

RD muži: nominovať max 4 pretekárov na návrh trénera RD 

RD ženy: nominovať max 4 pretekárky na návrh trénera RD 

____________________________________________________________________ 

 

EYOF Vuokatti (19.-25.3.2022), 

RD dorastenci (2003-2004): nominovať 3 pretekárov  

• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 30. miesta na JP/OMEJ/MS JaK  

• do počtu 3 nominovať meraného tréningu a pretekov: 

o 29.-30.12.2021 (RP, HŠ) 

o 29.-30.1.2022 (RP, RP)  

Kašper body 2/4 

RD dorastenky (2003-2004): nominovať 3 pretekárky  

• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 30. miesta na JP/OMEJ/MS JaK  

• nominovať z meraného tréningu a pretekov: 

o 29.-30.12.2021 (RP, HŠ) 

o 29.-30.1.2022 (RP, RP)  

Kašper body 2/4 

 

III. IBU Regional CUP Jakuszyce (25.-27. 3. 2022)  

V jednotlivých kategóriách nominovať pretekárov podľa rebríčka meraných tréningov SZB a pretekov 

Viessmann pohára 2021/2022 a návrhu viceprezidenta pre ŠŠR, s podmienkou dosiahnutia I. VT 

v celkových počtoch:  

 

• dorastenci A 16 r. (DiA) 2006, nominovať 4 pretekárov (4 podľa rebríčka) 

• dorastenky A 16 r.  (DyA)  2006, nominovať 4 pretekárov (4 podľa rebríčka)  

• dorastenci B 17‐19 r. (DiB)  2005‐2003, nominovať 4 pretekárov (2 z rebríčka a 2 na návrh 

viceprezidenta SZB pre ŠŠR)  

• dorastenky B 17‐19 r.  (DyB) 2005‐2003, nominovať 4 pretekárky (2 z rebríčka a 2 na návrh 

viceprezidenta SZB pre ŠŠR)  



• juniori 20‐22 r. (Ji) 2002‐2000, nominovať 2 pretekárov (1 z rebríčka a 1 na návrh viceprezidenta 

SZB pre ŠŠR)  

• juniorky 20‐22 r. (Jy) 2002‐2000, nominovať 2 pretekárky (1 z rebríčka a 1 na návrh viceprezidenta 

SZB pre ŠŠR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené:  

- TMK SZB dňa 04. 10. 2021, úprava 26. 12. 2021 

- P SZB dňa 11. 10. 2021, úprava 27. 12. 2021  

 


