Platnosť od: 25.10.2022
Účinnosť od: 25.10.2022
Nominačné kritériá RD SZB na sezónu 2022/2023
Kvóty:
Muži, Ji, Di
Ženy, Jy, Dy
Podujatie Prihláška Štart Prihláška Štart
MS
5
3
5
3
OME
7
6
7
6
MSJaK
5
4
5
4
SP
5
3
6
4
IP
5
3
6
4
IP Osrblie
8
6
8
6
JP, OMEj
5
5
7
7
EYOF
4
4
4
4
SZU

Kritériá sú v odrážkach uvedené podľa poradia dôležitosti. Každé nasledujúce kritérium sa použije len
vtedy, keď nebude vyčerpaná kvóta pretekárov podľa predchádzajúcich kritérií.

1. trimester
I. SP Kontiolahti (26.11.-5.12.2022) - IND, REL, SPR, PUR
RD muži: nominovať M. Šimu a T. Sklenárika
RD ženy: nominovať 4 pretekárky: P. Bátovská Fialková, I. Fialková + do počtu 4 na základe nominačných
pretekov (2)
Nominačné preteky: IP Sjusjoen – RP+RP 24. a 26.11.2022 (2/2) Kašper body
II. SP Hochfilzen (5.12. – 12.12.2022) - SPR, PUR, REL
RD muži: nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili na SP Kontiolahti
RD ženy: nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili na SP Kontiolahti
III. SP Annecy-LGB (12.12.-18.12.2022) - SPR, PUR, MAS
RD muži: nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili na SP Hochfilzen
RD ženy: max 4 pretekárky, ktoré sa zúčastnili SP Hochfilzen (resp. v prípade nedosiahnutia 60. miesta
na SP a umiestnenia na IP Idre do 30. miesta, vymeniť najhoršiu z SP na návrh trénera RD)

____________________________________________________
I. IP Sjusjoen (21.11. – 27.11.2022) - SPR, SPR, MR+SMR
RD muži: nominovať: M. Šima, T. Sklenárik, D. Cesnek
RD ženy: nominovať: M. Remeňová, Z. Remeňová, H. Horvátová, J. Machyniaková, E. Kapustová
II. IP Idre (27.11. – 4.12.2022) - IND, SPR, PUR
RD muži: nominovať: D. Cesnek
RD ženy: nominovať: E. Kapustová + 2 ženy, ktoré sa nenominujú na SP Kontiolahti
III. IP Ridnaun (12.12. - 19.12.2022) - SPR, PUR, MAS60
RD muži: nominovať max. 2 pretekárov na návrh trénera RD
RD ženy: nominovať 2 pretekárky z S RD na návrh trénera RD
____________________________________________________
I. JP Martell (5.12. – 12.12.2022) – SPR, SSPR, MAS60
RD juniori: nominovať max 5 pretekárov na návrh trénera M-RD
RD juniorky: nominovať max 6 pretekárok na návrh trénera M-RD

II. JP Obertilliach (12.12. – 18.12.2022) – IND, MR+SMR, SPR
RD juniori: nominovať 4 najlepších pretekárov, ktorí sa zúčastnili na JP Martell + D. Cesnek
RD juniorky: nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili na JP Martell + E. Kapustová

2. trimester
IV. SP Pokljuka (2.1. – 9.1.2023) - SPR, PUR, MR+SMR
RD muži: nominovať max 3 pretekárov
• Nominovať pretekárov podľa počtu získaných bodov vo WC Total score 2022/23
• Nominovať pretekárov, ktoré sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. miesta
• Nominovať pretekárov, ktoré sa umiestnili v pretekoch IP v tejto sezóne do 30. miesta
• Do počtu 3 nominovať pretekárov, zo splnenou kvalifikáciou na SP na návrh trénera
RD

RD ženy: nominovať 4 pretekárky
• Nominovať pretekárky podľa počtu získaných bodov vo WC Total score 2022/23
• 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 30. miesta
• Do počtu 4 nominovať pretekárky, z nominačných pretekov 29.-30.12.2022 (1/2)
Kašper body

V. SP Ruhpolding (9.1. – 16.1.2023) - IND, REL, MAS
RD muži: nominovať 2 pretekárov
• Nominovať pretekárov podľa počtu získaných bodov vo WC Total score 2022/23
• Nominovať pretekárov, ktoré sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. miesta
• Nominovať pretekárov, ktoré sa umiestnili v pretekoch IP v tejto sezóne do 30. miesta
• Do počtu 2 nominovať pretekárov na návrh trénera RD

RD ženy: nominovať 4 pretekárky
• Nominovať pretekárky podľa počtu získaných bodov vo WC Total score 2022/23
• 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 30. miesta
• Do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD
VI. Anterselva (16.1. – 23.1.2023) - SPR, PUR, REL
RD muži: nominovať 2 pretekárov
• Nominovať pretekárov podľa počtu získaných bodov vo WC Total score 2022/23
• Nominovať pretekárov, ktoré sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. miesta
• Nominovať pretekárov, ktoré sa umiestnili v pretekoch IP v tejto sezóne do 30. miesta
• Do počtu 2 nominovať pretekárov na návrh trénera RD
RD ženy: nominovať 4 pretekárky
• Nominovať pretekárky podľa počtu získaných bodov vo WC Total score 2022/23
• 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 30. miesta
• Do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD

MS Oberhof (5.2. – 20.2.2023) - MR+SMR, IND, SPR, PUR, REL, MAS
RD muži: nominovať max 3 pretekárov
• Nominovať pretekárov podľa počtu získaných bodov vo WC Total score 2022/23
• Nominovať pretekárov, ktoré sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. miesta
• Do počtu 3 nominovať pretekárov, zo splnenou kvalifikáciou na SP na návrh trénera
RD
RD ženy: nominovať 4 pretekárky
• Nominovať pretekárky podľa počtu získaných bodov vo WC Total score 2022/23
• Nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. miesta
• Nominovať pretekárky, ktoré sa umiestnili v pretekoch OME v tejto sezóne do 30.
miesta
• Do počtu 4 nominovať pretekárky podľa výsledkov na OME: SPR, IND – Kašper body

______________________________________________________
IV. IP Osrblie (2.1. – 8.1.2023) - SSPR, SPR, MR+SMR
RD muži: nominovať max 6 pretekárov na návrh vedúceho realizačného tímu
RD ženy: nominovať max 6 pretekárok na návrh vedúceho realizačného tímu
V. IP Arber (9.1. – 15.1.2023) - Sh IND, SPR
RD muži: nominovať max 2 pretekárov na návrh vedúceho realizačného tímu
RD ženy: nominovať max 2 pretekárky na návrh vedúceho realizačného tímu
(účasť otázna)
OME Lenzerheide (22.1.-30.1.2023) - IND, SPR, PUR, MR+SMR
RD muži: nominovať max 4 pretekárov na návrh trénera RD
RD ženy: nominovať max 6 pretekárok na návrh trénera RD
VI. IP Obertilliach (30.1. – 5.2.2023) - SPR, SPR
RD muži: nominovať max 2 pretekárov na návrh vedúceho realizačného tímu
RD ženy: nominovať max 2 pretekárky na návrh vedúceho realizačného tímu
(účasť otázna)
_________________________________________________________
Svetová Zimná Univerziáda Lake Placid (10.1. – 22.1.2023) - IND, SMR, SPR, PUR, MAS
RD muži (1998-2005): do počtu stanoveného SAUŠ nominovať na návrh viceprezidenta ŠŠR
RD ženy (1998-2005): do počtu stanoveného SAUŠ nominovať na návrh viceprezidenta ŠŠR
________________________________________________________
EYOF Friuli-Venezia (Forni Avoltri, 20.1.-29.1.2023) – SPR, IND, MR
Predpoklad uzatvorenia nominácie na SOŠV – 19.12.2022
RD dorastenci (2005-2006): nominovať 3 pretekárov z rebríčka nominačných pretekov, do počtu 4
nominovať na návrh trénera M – RD
RD dorastenky (2005-2006): nominovať 3 pretekárky z rebríčka nominačných pretekov, do počtu 4
nominovať na návrh trénera M – RD

Nominačné preteky:
- 29.-30.12.2022 Osrblie, rýchlostné a vytrvalostné preteky
- 3.-5.1.2023 Jablonec nad Nisou / CZE (Kościelisko /POL) (2/4), Kašper body

________________________________________________________

III. JP Haanja (6.2. – 13.2.2023) – SPR, SPR, REL
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 (vekom Di B do 30.
miesta)
• do počtu 4 nominovať z nominačných pretekov – Osrblie 29.-30.12.2022 a 14.-15.1.2023, Kašper
body, 2/4 (dvaja Ji a dvaja Di B nar. v roku 2004-2006)
• do počtu 5 nominovať na návrh trénera M RD

RD juniorky: nominovať max 5 pretekárok
• 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 (vekom Dy B do 30.
miesta)
• do počtu 4 nominovať z nominačných pretekov – Osrblie 29.-30.12.2022 a 14.-15.1.2023, Kašper
body, 2/4 (dve Jy a dve Di B nar. v roku 2004-2006)
• do počtu 5 nominovať na návrh trénera M RD

OMEJ Madona (13.2.-20.2.2023) – 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

3. trimester
VII. SP Nové Město n. M. (27.2. – 6.3. 2023) - SPR, PUR, SMR+MR
RD muži: nominovať max 3 pretekárov návrh trénera RD
RD ženy: nominovať 4 pretekárky, ktoré sa zúčastnili na MS Oberhof

VIII. SP Oestersund (6.3. – 13.3.2023) - IND, REL, MAS
RD muži: nominovať max 2 pretekárov návrh vedúceho realizačného tímu
RD ženy: nominovať 4 pretekárky, ktoré sa zúčastnili SP NMNM
IX. SP Holmenkollen (13.3. – 20.3.2023) - SPR, PUR, MAS
RD muži: nominovať max 2 pretekárov, ktorí sa zúčastnili SP Ostersund
RD ženy: nominovať 3 pretekárky, ktoré sa zúčastnili SP Ostersund
____________________________________________________________________
VII. IP Canmore (19.2. – 26.2.2023) - SPR, SSPR, MAS60
RD muži: bez účasti
RD ženy: nominovať max 2 pretekárky

Podmienky účasti:
• umiestnenie v pretekoch SP v tejto sezóne do 60. miesta
• umiestnenie v pretekoch IP, OME v tejto sezóne do 40. miesta
VIII. IP Canmore (26.2. – 5.3.2023) - SPR, PUR, SMR+MR
RD muži: bez účasti
RD ženy: nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili VII. IP Canmore
____________________________________________________________________
MSJaK Schuchinsk/KAZ (1.3. – 13.3.2023) – MR, IND, REL, SPR, PUR (odchod 26.2.
RD juniori: nominovať max 4 pretekárov
• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP (do 5.2.2023)
• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 20. miesta na JP (do 5.2.2023)
• v prípade nesplnenia kritérií uvedených vyššie, nominovať 2 pretekárov z nominačných pretekov
– Osrblie 14.-15.1.2023 a 4.-5.2.2022, Kašper body, 2/4
• v prípade splnenia kritérií v prvých dvoch odrážkach bude z nominačných pretekov nominovaný
ďalší pretekár
RD juniorky: nominovať max 4 pretekárky
• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP (do 5.2.2023)
• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 20. miesta na JP (do 5.2.2023)
• do počtu 3 nominovať z nominačných pretekov – Osrblie 14.-15.1.2023 a 4.-5.2.2022, Kašper
body, 2/4
• do počtu 4 nominovať na návrh trénera M RD
RD dorastenci: nominovať max 4 pretekárov
• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP (do 5.2.2023)
• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 20. miesta na JP (do 5.2.2023)
• nominovať pretekárov, ktorí sa v tejto sezóne umiestnili do 15. miesta na EYOFe
• do počtu 3 nominovať z nominačných pretekov – Osrblie 14.-15.1.2023 a 4.-5.2.2023, Kašper
body, 2/4
• do počtu 4 nominovať na návrh trénera M RD
RD dorastenky: nominovať max 4 pretekárky
• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 40. miesta na IP (do 5.2.2023)
• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 20. miesta na JP (do 5.2.2023)
• nominovať pretekárky, ktoré sa v tejto sezóne umiestnili do 15. miesta na EYOFe
• do počtu 3 nominovať z nominačných pretekov – Osrblie 14.-15.1.2023 a 4.-5.2.2023, Kašper
body, 2/4
• do počtu 4 nominovať na návrh trénera M RD

IBU Regional Cup – Stredoeurópsky pohár
27.-29.1.2023 Nové Město na Morave
24.-26.3. 2023 Poľsko ???
Podľa vekových kategórií a priebežného rebríčka VP (DiA, DyA, DiB, DyB, Ji, Jy) refunduje SZB účasť max
25 športovcom do výšky 100 eur. Podmienka – 1. VT. V prípade, že sa podujatia zúčastní viac ako 25
pretekárov s I.VT, náklady bude SZB refundovať športovcom podľa počtu bodov v rebríčku.

Schválilo TMK SZB dňa 6.10.2022

Schválilo PSZB dňa 25.10.2022

