Slovenský pohár - kord 2016-17,
Systém nominácií na ME, MS.

Mladší žiaci, žiačky- U12:
12 turnajov v rebríčku, započítava sa:
-

výsledok z MSR

-

všetky 4 domáce turnaje

-

2 najlepšie výsledky z troch zahraničných turnajov

-

2 najlepšie výsledky z maďarskej série GP Olimpici - zo 4 vybratých turnajov v kategórii
kid (gyermek)

Starší žiaci, žiačky- U14:
13 turnajov v rebríčku, započítava sa:
-

výsledok z MSR

-

všetky 4 domáce turnaje

-

2 najlepšie výsledky z troch zahraničných turnajov

-

3 najlepšie výsledky z maďarskej série GP Olimpici - z 5 vybratých turnajov v kategórii
novice (újonc)

Kadeti a kadetky:
16 turnajov v rebríčku, započítava sa:
-

výsledok z MSR

-

všetky 4 domáce turnaje

-

2 najlepšie výsledky zo zahraničných turnajov - hodnotia sa 2 české a 2 maďarské, 1
poľský

-

4 najlepšie výsledky z ECC - zo 6 vybratých turnajov

Kadeti –

Budapest 1.10.2016
Klagenfurt 29.10.2016
Kodaň 11.12.2015
Bratislava 14.1.2017
jeden z:

Helsinki 19.11.2016
Bonn 22.10.2016

Ak sa pretekár zúčastní týchto dvoch turnajov, bude braný lepší výsledok z týchto turnajov. Druhý

výsledok sa nepo íta ani v prípade, že pretekár nemá alšie tri výsledky z hlavných turnajov,
alebo oba výsledky sú lepšie ako výsledky z hlavných turnajov.
Kadetky:

Zrenjanin

17.9.2016

Klagenfurt

29.10.2016

Koda

11.12.2016

Bratislava

23.1.2016

jeden z:

Heidenheim 12.11.2016
Helsinki

20.11.2016

Ak sa pretekárka zú astní týchto dvoch turnajov, bude braný lepší výsledok z týchto turnajov.
Druhý výsledok sa nepo íta ani v prípade, že pretekár nemá alšie tri výsledky z hlavných
turnajov, alebo oba výsledky sú lepšie ako výsledky z hlavných turnajov.

Nominácia na MEK, MSK:
Nomináciu robí TR, schva uje P-SŠZ. Návrh podáva reprezenta ný tréner.
„A“ limit: 16 bodov (po ítaných bez koeficientov) z vybratých turnajov, u chlapcov aj u diev at
z turnajov Koda a Helsinky sa berie do úvahy len jeden z týchto výsledkov.)
„B“ limit: nominácia reprezenta ného trénera na základe po tu bodov z ECC. Hodnotí sa po et
bodov pod a EP vrátane koeficientu pre konkrétnu sú až. (po ítajú sa body tak ako ich pride uje
ECC). Nominovaní môžu by prví traja pretekári na MEK, štvrtý na návrh RT, traja na MSK,
pod a po tu bodov z ECC. Pri rovnosti získaných bodov rozhoduje umiestnenie v Slovenskom
pohári. Družstvo na MEK bude nominované pod a rozhodnutia trénerskej rady na návrh
reprezenta ného trénera.

Juniori a juniorky:
14 turnajov v rebrí ku, zapo ítava sa:
výsledok z MSR
všetky (2) domáce turnaje
2 najlepšie výsledky zo zahrani ných turnajov - hodnotia sa 2 eské, 2 ma arské a 1 po ský
4 najlepšie výsledky zo SPJ - zo 6 vybratých turnajov
Juniori:

Luxemburg

10.9.2016

Riga

15.10.16

Bratislava

2.12.2016

Udine

18.2.2017

Jeden z:

Helsinky

4.2.2017

Basel

17.12.2017

V prípade, že turnaj v Kuvajte (24.9.2016)bude nahradený dostupnejším a lacnejším mestom ako
je Riga, bude SP v Rige zaradený ako volite ný miesto Bazileja.

Ak sa pretekár zú astní týchto dvoch turnajov, bude braný lepší výsledok z týchto turnajov. Druhý
výsledok sa nepo íta ani v prípade, že pretekár nemá alšie tri výsledky z hlavných turnajov,
alebo oba výsledky sú lepšie ako výsledky z hlavných turnajov.

Juniorky:

Laupheim

15.10.2016

Bratislava

3.12.2016

Helsinki

4.2.2017

Udine

18.2.2017

jeden z :

Burgos

17.12.2016

Dijon

7.1.2017

Ak sa pretekárka zú astní týchto dvoch turnajov, bude braný lepší výsledok z týchto turnajov.
Druhý výsledok sa nepo íta ani v prípade, že pretekár nemá alšie tri výsledky z hlavných
turnajov, alebo oba výsledky sú lepšie ako výsledky z hlavných turnajov.

Nominácia na MEJ, MSJ:
Nomináciu robí TR, schva uje P-SŠZ. Návrh podáva reprezenta ný tréner.
„A“ limit: 10 bodov z vybratých turnajov SPJ, u chlapcov sa z turnajov Helsinky a Riga a u diev at
sa z turnajov Helsinky a Burgos berie do úvahy len jedno umiestnenie.)
„B“ limit: nominácia reprezenta ného trénera na základe po tu bodov z SPJ.
Nominovaní môžu by prví traja pretekári na MEJ, štvrtý na základe nominácie RT, traja na
MSJ, pod a po tu bodov z SPJ. Pri rovnosti získaných bodov rozhoduje umiestnenie
v Slovenskom pohári. Družstvo na MEJ bude nominované pod a rozhodnutia trénerskej rady na
návrh reprezenta ného trénera.

Seniori a seniorky:
15-18 turnajov v rebrí ku, zapo ítava sa:
výsledok z MSR
všetky (1-3) domáce turnaje (zatia je len Pohár Patrónky)
3 najlepšie výsledky zo zahrani ných turnajov - hodnotia sa 2 eské a 2 ma arské, 1 po ský, 1
rakúsky
Seniori: 3 najlepšie výsledky zo SP a GP zo 4 vybratých turnajov
SP Bern

28.10.2016

SP Heidenheim

26.1.2017

GP Budapeš

24.3.2017

SP Paríž

12.5.2017

3 najlepšie výsledky z 5 SAT
Beograd

14.10.2016

Dublin

12.11.2016

Štokholm

15.1.2017

Turku

18.3.2017

Split

20.5.2017

Seniorky: 3 najlepšie výsledky zo SP a GP zo 4 vybratých turnajov
SP Tallin

21.10.2016

SP Barcelona 20.1.2017
SP Legnano

10.2.2017

GP Budapeš 24.3.2017
3 najlepšie výsledky zo 5 SAT
Beograd 14.10.2016
Štokholm 16.1.2017
Turku 18.3.2017
Sofia 13.5.2017
Split 20.5.2017

Nominácia na ME, MS:
Nomináciu robí TR, schva uje P-SŠZ. Návrh podáva reprezenta ný tréner.
„A“ limit: 8 bodov zo všetkých SP, GP, SAT
„B“ limit: nominácia reprezenta ného trénera na základe po tu bodov zo SP, GP, SAT. Pri
rovnosti bodov rozhoduje umiestnenie v SP FIE. V prípade, že žiadny pretekár nemá body zo SP
FIE, rozhoduje umiestnenie v Slovenskom pohári.
Nominovaní môžu by prví traja pretekári na ME, štvrtý na základe nominácie RT.
S družstvom sa neuvažuje.

ME 23
Chlapci turnaje:
Chlapci EFC U23 turnaje, po íta sa 5 turnajov zo 6:

Colmar
Moedling
Turnaj v Ma arsku
Berlín
Busto Arsizio
Gliwice
Diev atá turnaje:
Diev atá EFC U23 turnaje, po ítajú sa 5 turnaje zo 6:
Heidelberg
Colmar
Moedling
Turnaj v Ma arsku
Busto Arsizio
Warszawa

Nominácia na ME23:
Nomináciu robí TR, schva uje P-SŠZ. Návrh podáva reprezenta ný tréner.
„A“ limit: 14 bodov z vybratých EFC U23 a
„B“ limit – nominácia RT na základe umiestnenia v rebrí ku z nomina ných turnajov.
Pri rovnosti bodov rozhoduje umiestnenie v Slovenskom pohári.
Nominovaní môžu by prví traja pretekári na ME23, štvrtý na základe nominácie RT.
Sústredenia:
Utorky a štvrtky
ma arské reprezenta né zrazy v Budapešti
Spala, Wisla
po dohode s reprezenta nými trénermi po skej reprezentácie.
eské sústredenia budú zverejnené, ke budú jasné termíny.
Merania, testy, zdravotná prehliadka
Do konca septembra absolvujú reprezentanti A tímov všeobecnú lekársku prehliadku a funk né
testy v Športmede alebo u pani MUDr Aleny Urvayovej v športovej hale Mlados . Dosiahnuté
výsledky dodajú hlavnému trénerovi najneskôr do 14 dní po absolvovaní vyšetrenia.
Meranie reak ných asov absolvujú reprezentanti A aj B tímov 2x do konca roka 2016. Jedenkrát
v septembri a potom na konci roka, po Viano nom sústredení.
V BA 28.6.2016

Miroslav Baránik

