
 

S L O V E N S K Ý     R Ý C H L O K O R Č U L I A R S K Y  ZVÄZ 

 

Nominačné kritéria  
sekcie Inline Speed Skating 

 

Základná koncepcia výberu reprezentácie SR 

1. Základné definície 

1.1 Vymedzenie kategórii reprezentácie  

Reprezentácia SR – pretekári ktorí reprezentujú SR na vrcholových a medzinárodných podujatí 

európskej (CERS) a svetovej (FIRS) federácie.  

Do reprezentácii SR sa nominuje pretekár na základe splnenia týchto kritérií na návrh sekcie Inline 

speed pri SRZ .  

Reprezentácia SR je určená pre kategórie: 

• kadet, 

• junior B,  

• junior A,  

• senior  

• masters.  

 

2. Zásady výberu pretekárov do reprezentácie SR 

2.1 Základné zásady 

Do reprezentácie výberu sa zaraduje pretekár na základe plnení daných kritérií. Nominácia do 

výberu platí vždy na kalendármi rok.  

2.2 Širšia reprezentácia (ZCTM) 

Do širšej reprezentácie sú zaradení pretekári od 13 rokov na základe výsledkov 

z predchádzajúceho roku.  

2.3 Dodatočná nominácia 

Pretekár ktorý z nejakých objektívnych príčin nesplní všetky kritéria, môže byť dodatočne 

nominovaní do reprezentácie SR na základne odporučenia reprezentačného trénera.  

2.4 Povinnosti kandidátov výberu 

Pretekár sa musí zúčastniť všetkých tréningov, sústredení a testov ktoré vypíše reprezentační 

tréner. Pretekár je povinný rešpektovať pokyny trénera.  

2.5 Pravidlá výberu do reprezentácie SR 

Výber do reprezentácii navrhuje reprezentační tréner a musí byť schválení predsedníctvo SRZ. 

Splnenie kritérií je nutnou podmienkou, ale nezaručuje však automatické zaradenie do 

reprezentačného družstva.  



 

3. Nominačné kritéria  

 

3.1 Majstrovstvá Európy (ME) dráha + cesta   

Na ME  bude nominovaný pretekár, ktorý splnil aspoň jednu z týchto podmienok:  

- na ME v prechádzajúcej sezóne  sa umiestnil v prvej polovici štartovného poľa aspoň v troch 

disciplínach 

- na ME v prechádzajúcej sezóne  sa umiestnil v prvej tretine štartovného poľa  

- zúčastnil sa pretekov Európskeho pohára (EP) na dráhe alebo iných významných pretekov na 

dráhe, ktoré budú uznané predsedníctvom SRZ a umiestnil sa na nich aspoň 5 x v prvej polovici 

štartového pola alebo 3 x v prvej tretine štartového pola v jednotlivej disciplíne 

3.2 Majstrovstvá Európy (ME) v maratóne 

- aktuálny majster SR v maratóne a polmaratóne 

- umiestnenie na ME v prvej tretine štartového poľa v predchádzajúcej sezóne. 

 

3.3 Majstrovstvá Európy masters (ME) v maratóne . 

- nominačný pretek bude Majstrovstvá SR v polmaratóne v SNV (jún 2017) 

- víťaz kategórie AK ak sa v kat. zúčastnia aspoň 4 pretekári 

3.4 Majstrovstvá Sveta (MS) dráha cesta + svetové hry 

- umiestnenie na ME do 12.miesta v jednej disciplíne (senior + junior A) 

- umiestnenie  do 8.miesta v jednej disciplíne (junior B) 

- umiestnenie na Majstrovstvách Sveta v prvej polovici štartového poľa v predchádzajúcej 

sezóne. 

3.5 Majstrovstvá Sveta (MS) v maratóne 

- aktuálny majster SR v maratóne a polmaratóne 

- umiestnenie na MS v prvej polovici štartového poľa v predchádzajúcej sezóne. 

 

 

Schválené predsedníctvom dňa 19.2.2017                                    Ján Magdoško 

                predseda 


