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NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ 

SEKCIE  IN-LINE ALPINE SLALOMU  

 
 

1. Všeobecná časť 

 

Tieto nominačné kritériá (NK) sú vydané Predsedníctvom SRZ po prerokovaní v sekcii Inline Alpin Slalom  a  

obsahujú ustanovenia, týkajúce sa činností spojených nomináciu, prihlasovaním  a účasťou na medzinárodných 

pretekoch FIRS RAD. 

 

2. Medzinárodné preteky 

2.1. Preteky FIRS RAD (Európsky pohár, Svetový pohár, Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta a Svetové 

hry kolieskových športov) 

2.1.1 Špecifikácia pretekov 

FIRS RAD vyhlasuje preteky Majstrovstvá  Európy (ME), Majstrovstvá sveta (MS), preteky Svetového pohára 

(WC) a Európskeho pohára (EP) a zároveň určuje kvótu pre SR. 

 

3. Kalendár pretekov 
Kalendár pretekov je schvaľovaný každoročne Predsedníctvom SRZ po prerokovaní v sekcii Inline Alpin a  je 

zverejňovaný na stránke www.speedskating.sk v časti súťaže. 

 

 

4. Kategórie 

 4.1 V súťažiach  Inline Alpin  v pretekoch  FIRS RAD je určená  veková kategória Ženy & Muži , kde môžu 

štartovať športovci od veku 13. rokov. 

  4.1.2 Pre Majstrovstvá Slovenská  sú schválené tieto kategórie. 

 mladší predžiaci/čky ročníky 10. rokov a ml.  

 starší predžiaci/čky ročníky 11. – 12. rokov. 

 mladší žiaci/čky ročníky 13. – 14. rokov. 

 starší žiaci/čky ročníky 15. – 16. rokov. 

 juniori a muži/juniorky ženy ročníky 17. rokov  a st. 

 

5.  Nominácie 

Nominácie reprezentačného družstva na preteky FIRS RAD navrhuje sekcia Inline Alpin a schvaľuje 

Predsedníctvo SRZ. 

Návrh nominácie musí zohľadňovať  platnú  listinu  bodov FIRS Worldranking (WR).  

 

6. Kritériá pre zaradenie do reprezentačného družstva 

Do reprezentačného družstva pre príslušnú sezónu  sa zaradzujú  pretekári, ktorí majú v rebríčku FIRS 

Worldranking z predchádzajúceho sezóny  OFFICIAL FINAL POINT LIST v kategórii slalom maximálne 31 

bodov a zároveň boli aktívni pretekári podľa § 4 odst. 6 Zákona 440/2015 Z.z o športe  a získali body 

v hodnotení FIRS-RAD World Cup. 

 

6.1 Reprezentačné družstvo  

Pre príslušnú sezónu je zverejňované na stránke www.speedskating.sk. 

 

6.1.2 Kritériá pre nomináciu na FIRS Svetové hry 2017,  Nanjing – CHN 

Na preteky v Nanjingu budú nominovaní 4 pretekári tak, aby splnili ako družstvo podmienky účasti v tímovej 

súťaži. Z celkového počtu 4 pretekárov musia byť minimálne 2 ženy. Pretekári budú nominovaní na základe 

aktuálneho počtu bodov v hodnotení FIS-RAD World Cup 2017 ku 26. Júnu 2017. 

 

7. Prihlášky 

Prihlášky na medzinárodné preteky FIRS RAD zabezpečuje člen  zodpovedný v SRZ za sekciu Inline Alpin. 

Nominovaní pretekári majú povinnosť potvrdiť svoju účasť na preteku FIRS RAD najneskôr predchádzajúcu 

nedeľu pred termínom konania pretekov.   
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8. Spôsobilosť pretekára 

Všetci pretekári, ktorí sú nominovaní SRZ na  preteky FIRS RAD musia predložiť platné Vyhlásenie pretekára 

podľa tlačiva FIRS RAD. 

 

9. Náklady spojené s účasťou na pretekoch FIRS RAD 

Náklady spojené s účasťou na pretekoch FIRS RAD budú hradené : 

 pretekárom zaradených do reprezentačného tímu z rozpočtu sekcie Inline Alpin, schváleného na rok 

príslušný rok. 

 pretekárom jednotlivých športových klubov formou refundácie nákladov, ktoré im v súlade s § 69 odst. 

65 písm. a) Zákona č. 440/2015 Z.z o športe  schválilo predsedníctvo SRZ na príslušný rok. 

. 

10.  Pravidlá 

Preteky sú organizované podľa pravidiel FIRS RAD a Súťažného poriadku SRZ. 

 

11. Ostatné preteky 

Účasť na medzinárodných pretekoch (s výnimkou pretekov organizovaných FIRS RAD), ktoré vypisujú 

jednotlivé krajiny, zväzy a oddiely sa riadia propozíciami a kvótou usporiadateľa a môžu sa ich zúčastniť všetci 

členovia sekcie Inline Alpin SRZ. Prihlasovanie na tieto preteky zasiela každý pretekár alebo klub individuálne 

priamo usporiadateľovi pretekov podľa propozícií. 

 

12. Rebríček pretekárov 

Rebríček pretekárov určuje poradie pretekárov jednotlivých kategórií a slúži ako podklad sekcii Inline Alpin pri 

SRZ k nominácii pretekárov na preteky FIRS RAD a je zostavený podľa platnej listiny bodov FIRS RAD. 

 

 

 

 

 

Schválené Predsedníctvom SRZ dňa 22.1.2017. 

 

 

Ján Magdoško 

predseda zväzu 


