
Slovenský pohár kord 2015-16,  

nominácie na ME, MS. 
 

Mladší žiaci, žia čky: 

12 turnajov v rebríčku, započítava sa: 

výsledok z MSR 

všetky 4 domáce turnaje 

2 najlepšie výsledky zo zahraničných turnajov - hodnotia sa 2 české(najbližšie) a Wroclaw 

2 najlepšie výsledky z maďarskej série GP Olimpici - zo 4 vybratých turnajov 

Starší žiaci, žia čky: 

13 turnajov v rebríčku, započítava sa: 

výsledok z MSR 

všetky 4 domáce turnaje 

2 najlepšie výsledky zo zahraničných turnajov - hodnotia sa 2 české(najbližšie) a Wroclaw 

3 najlepšie výsledky z maďarskej série GP Olimpici - z 5 vybratých turnajov 

 

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 13.9.2015  prípevok na rozhodcu zo SŠZ 

  Klagenfurt 31.10.2015 prípevok na rozhodcu zo SŠZ 

  Bonn 14.11.2015  prípevok na rozhodcu zo SŠZ 

  Krakow 9.1.2016  prípevok na rozhodcu zo SŠZ 

  Bratislava 23.1.2016   jeden z:   Kodaň 12.12.2015 

         Helsinki 6.2.2016 

Ak sa pretekár zúčastní týchto dvoch turnajov, bude braný lepší výsledok z týchto turnajov. Druhý 
výsledok sa nepočíta ani v prípade, že pretekár nemá ďalšie tri výsledky z hlavných turnajov, 
alebo oba výsledky sú lepšie ako výsledky z hlavných turnajov.  



Kadetky: Zrenjanin 26.9.2015 

  Klagenfurt 31.10.2015 

  Heidenheim 14.11.2015 

  Krakow 9.1.2016    

        Bratislava 23.1.2016   jeden z:   Kodaň 12.12.2015 

                Helsinki 6.2.2016 

Ak sa pretekárka zúčastní týchto dvoch turnajov, bude braný lepší výsledok z týchto turnajov. 
Druhý výsledok sa nepočíta ani v prípade, že pretekár nemá ďalšie tri výsledky z hlavných 
turnajov, alebo oba výsledky sú lepšie ako výsledky z hlavných turnajov.  

 

Nominácia na MEK, MSK: 

Nomináciu robí TR, schva ľuje P-SŠZ. Návrh podáva reprezenta čný tréner. 

„A“ limit: 16 bodov (počítaných bez koeficientov) z vybratých turnajov, u chlapcov aj u dievčat 
z turnajov Kodaň a Helsinky sa berie do úvahy len jeden z týchto výsledkov.) 

„B“ limit: nominácia reprezentačného trénera na základe počtu bodov z ECC. Hodnotí sa počet 
bodov podľa EP vrátane koeficientu pre konkrétnu súťaž. (počítajú sa body tak ako ich prideľuje 
ECC). Nominovaní môžu byť prví traja pretekári na MEK, štvrtý na návrh RT, traja na MSK,  
podľa počtu bodov z ECC. Pri rovnosti získaných bodov rozhoduje umiestnenie v Slovenskom 
pohári. Družstvo na MEK bude nominované podľa rozhodnutia trénerskej rady na návrh 
reprezentačného trénera. 

 

Juniori a juniorky: 

14 turnajov v rebríčku, započítava sa: 

výsledok z MSR 

všetky (2) domáce turnaje 

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

4 najlepšie výsledky zo SPJ - zo 6 vybratých turnajov 

Juniori:   Luxemburg  19.9.2015 prípevok na rozhodcu zo SŠZ 

  Turku 17.10.2015 

  Bratislava 28.11.2015 

  Basel 16.1.2016    

  Udine 13.2.2016  prípevok na rozhodcu zo SŠZ 

Jeden z:  Kuwait 3.10.2015 

          Riga 30.1.2016 



Ak sa pretekár zúčastní týchto dvoch turnajov, bude braný lepší výsledok z týchto turnajov. Druhý 
výsledok sa nepočíta ani v prípade, že pretekár nemá ďalšie tri výsledky z hlavných turnajov, 
alebo oba výsledky sú lepšie ako výsledky z hlavných turnajov.  

Juniorky: Budapest 19.9.2015 

  Laupheim 17.10.2015 

  Helsinki   7.11.2015 

  Dijon 16.1.2016    

  Udine 13.2.2016   jeden z  :  Maalot 3.10.2015 

          Burgos 30.1.2016 

Ak sa pretekárka zúčastní týchto dvoch turnajov, bude braný lepší výsledok z týchto turnajov. 
Druhý výsledok sa nepočíta ani v prípade, že pretekár nemá ďalšie tri výsledky z hlavných 
turnajov, alebo oba výsledky sú lepšie ako výsledky z hlavných turnajov.  

 

Nominácia na MEJ, MSJ: 

Nomináciu robí TR, schva ľuje P-SŠZ. Návrh podáva reprezenta čný tréner. 

„A“ limit: 10 bodov z vybratých turnajov SPJ, u chlapcov sa z turnajov Kuwajt a Riga a u dievčat 
sa z turnajov Maalot a Burgos berie do úvahy len jedno umiestnenie.) 

„B“ limit: nominácia reprezentačného trénera na základe počtu bodov z SPJ.  

 Nominovaní môžu byť prví traja pretekári na MEJ, štvrtý na základe nominácie RT, traja 
na MSJ, podľa počtu bodov z SPJ. Pri rovnosti získaných bodov rozhoduje umiestnenie 
v Slovenskom pohári. Družstvo na MEJ bude nominované podľa rozhodnutia trénerskej rady na 
návrh reprezentačného trénera. 

 

Seniori a seniorky: 

15-18 turnajov v rebríčku, započítava sa: 

výsledok z MSR 

všetky (1-3) domáce turnaje (zatiaľ je len Pohár Patrónky) 

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

Seniori:   3 najlepšie výsledky zo SP a GP zo 4 vybratých turnajov 

  SP Bern 23.10.2015 

  SP Heidenheim 21.1.2016 

  GP Budapešť 18.3.2016    

  SP Paríž 20.5.2016 



4 najlepšie výsledky z 7 SAT 

  Beograd 10.10.2015  prípevok na rozhodcu zo SŠZ 

  Turku 17.10.2015 

Kodaň 7.11.2015  prípevok na rozhodcu zo SŠZ 

Dublin 28.11.2015   

Štokholm 9.1.2016 

Sofia 12.3.2016  prípevok na rozhodcu zo SŠZ 

Split 14.5.2015  prípevok na rozhodcu zo SŠZ 

         

Seniorky:  3 najlepšie výsledky zo SP a GP z 3 vybratých turnajov 

  SP Legnano 23.10.2015 

SP Barcelona 22.1.2016 

GP Budapešť 18.3.2016 

4 najlepšie výsledky zo 7 SAT 

Beograd 10.10.2015 

Turku 17.10.2015 

Kodaň 7.11.2015 

Štokholm 9.1.2016 

Sofia 12.3.2016 

Londýn 8.5.2016 

Split 14.5.2015 

 

Nominácia na ME, MS: 

Nomináciu robí TR, schva ľuje P-SŠZ. Návrh podáva reprezenta čný tréner. 

„A“ limit: 8 bodov zo všetkých SP, GP, SAT  

„B“ limit: nominácia reprezentačného trénera na základe počtu 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 byť prví traja pretekári na ME, štvrtý na základe nominácie RT. 
S družstvom sa neuvažuje. 

Do kvalifikácie na OH v Prahe pôjde najvyššie postavený v SP k 31.3.2016. V prípade nezískania 
ani bodu do hodnotenia Svetového pohára, rozhodne o kvalifikantovi postavenie v Slovenskom 
pohári. 



 

ME 23 

Chlapci turnaje:  

Satelitné turnaje tie isté ako seniori, počítajú sa 3 výsledky z 6 turnajov: 

  Beograd 10.10.2015 

  Turku 17.10.2015 

Kodaň 7.11.2015 

Dublin 28.11.2015 

Štokholm 9.1.2016 

Sofia 12.3.2016 

Chlapci EFC U23 turnaje, počítajú sa 3 turnaje z 5: 

   4.10.2015  Budapešť 

   5.-6.12.2015  Moedling 

   9.-10.1.2016  Berlín 

   30.-31.1.2016 Busto Arsizio  

   12.-13.3.2016 Gliwice 

Dievčatá turnaje:  

Satelitné turnaje tie isté ako seniori a seniorky, počítajú sa 3 výsledky z 5 turnajov: 

  Beograd 10.10.2015 

  Turku 17.10.2015 

Kodaň 7.11.2015 

Štokholm 9.1.2016 

Sofia 12.3.2016 

 

 

Dievčatá EFC U23 turnaje, počítajú sa 3 turnaje z 5: 

   4.10.2015  Budapešť 

   5.-6.12.2015  Moedling 

   12.-13.12.2015 Heidelberg  

   30.-31.1.2016 Busto Arsizio  

   12.-13.3.2016 Warszawa 



 

Nominácia na ME23: 

Nomináciu robí TR, schva ľuje P-SŠZ. Návrh podáva reprezenta čný tréner. 

„A“ limit: A“ limit (uhradíme štartovné a rozhodcu): 10 bodov z vybratých EFC U23 a SAT(nie 
10bodov ako to počíta FIE, ale podľa umiestnenia, 32-ka sú 4 body) 

„B-limit – nominácia RT na základe umiestnenia v rebríčku z nominačných turnajov. 

Pri rovnosti bodov rozhoduje umiestnenie v Slovenskom pohári.  

Nominovaní môžu byť prví traja pretekári na ME23, štvrtý na základe nominácie RT.  

 

Ciele na sezónu 2015-2016 
 
Kadeti: 
MEK Novi Sad: Kadeti – 1x do 32.miesta, 1x do 64.miesta 
   Kadetky – 1x do 64.miesta 
MSK Bourges:  Kadeti – 1x do 32.miesta, 1x do 64.miesta 
   Kadetky – 1x do 64.miesta 
 
Juniori:  
MEJ Novi Sad: Juniori – 1x do 16.miesta, 1x do 32.miesta, 1x do 64.miesta 
   Juniorky – 1x do 32.miesta, 1x do 64.miesta 
MSJ Bourges:  Juniori – 1x do 16.miesta, 1x do 32.miesta, 1x do 64.miesta 
   Juniorky – 1x do 32.miesta, 1x do 64.miesta 
 
Seniori: 
ME Toruň  Seniori – 1x do 32.miesta, 2x do 64.miesta 
   Seniorky – 1x do 32.miesta 
OGQ Praha  Seniori – 1x do 16.miesta 
   Seniorky - ? 
 
Sústredenia: 
Utorky a štvrtky maďarské reprezentačné zrazy v Budapešti 
25.-27.9.2015  Praha, (kadeti, kadetky, juniori, juniorky, seniori, seniorky) 
16-18.10.2015  Praha, (kadeti, kadetky, juniori, juniorky, seniori, seniorky) 
6.-8.11.2015  Praha, (kadeti, kadetky, juniori, juniorky, seniori, seniorky) 
Spala, Wisla   po dohode s reprezentačnými trénermi poľskej reprezentácie. 
 
 
 
Merania, testy, zdravotná prehliadka 
 
Do konca septembra absolvujú reprezentanti A tímov všeobecnú lekársku prehliadku a funkčné 
testy v Športmede a ostatní pretekári od kategórie kadeti absolvujú prehliadku u pani. MUDr Aleny 
Urvayovej v športovej hale Mladosť. Dosiahnuté výsledky dodajú hlavnému trénerovi najneskôr 
do 14 dní po absolvovaní vyšetrenia. 
Meranie reakčných časov absolvujú reprezentanti A aj B tímov 2x do konca roka 2015. Jedenkrát 
v septembri a potom na konci roka, po Vianočnom sústredení. 



 
Príspevky na turnaje: 
Pri každom turnaji, kde je napísané „prípevok na rozhodcu“, bude SŠZ prispievať na rozhodcu, 
ak bude potrebný, konkrétna suma bude zverejnená vždy pri súpiske pretekárov na daný turnaj. 
SŠZ prispeje vybratým pretekárom, aby mohli absolvovať aj turnaje do drahších destinácii, 
nasledovnou sumou: 
 
Dagmar Cipárová  1200 EUR 
 
Lukáš Šteis    600 EUR 
Ján Cipár    600 EUR 
Matej Karkalík    600 EUR 
Pavel Vencovský   600 EUR 
 
Alex Duduc    300 EUR 
Samuel Stolár    300 EUR 
Adam Drenčák   300 EUR 
 
Janka Nemcová   300 EUR 
Klára Rečlová    300 EUR 
 
Predpokladá sa, že finančné prostriedky budú použité na nominačné turnaje a musia byť na zväze 
zúčtované najneskôr do 10.12.2015 
 

 

 

V BA 7.9.2015 

Miroslav Baránik 

 

 

 


