
 

 

Trénerská rada ZOOM 14. 2. 2021 

 

Bod č.1 

 

V prípade neuskutočnenia NP v Liptovskom Mikuláši 24. – 25. 4. 2021 z dôvodu rekonštrukcie 

AVS: 

Trénerská rada navrhuje: 

 

1. Usporiadať NP 17. - 18. 4. a 24. - 25. 4. v Čunove Trať č. 2 ( z dôvodov plnohodnotných 

pretekov pre kategóriu C1Ž a ostatných kategórií na uzavretie nominácie na ME v Ivrei) 

 

2. V prípade, že nebude možné usporiadať vyššie uvedené dve kolá NP z rôznych dôvodov 

(pandemických alebo pod.)  navrhuje TR usporiadať 3-dňové NP v Čunove na trati č. 2 v 

dátume 23., 24. 25. apríl, kde každý deň budú samostatne počítané preteky a do konečného 

poradia sa počítajú najlepšie dva, z ktorých vzídu reprezentanti doplnení do počtu 3 v každej 

kategórii. 

 

3. V prípade, že nebude možné uskutočniť predošlé dva spomínané body, navrhuje TR 

usporiadať NP v Talianskej Ivrei v dátume 3. -4. 4., kde podmienkou je informovať hnutie o 

tomto variante do 8. 3. 2021 do 24:00 hod. 

 

Bod č. 2 

 

Extreme slalom a stratégia v roku 2021 

 

Reprezentačné družstvo seniorov v extreme slalome 2021 

 

• Rozdelene do dvoch blokov - do OH a po OH 

- v prvom bloku sú zahrnuté ME, 1SP, 2SP kde účasť na týchto pretekoch majú športovci , 

ktorí sa nominujú do reprezentačného družstva v slalome podľa NK 2021.  

- v druhom bloku sú zahrnuté 3SP, 4SP a MS, kde pre účasť na týchto pretekoch bude 

podmienená nominačnými pretekmi na MSR v Bratislave ( v nedeľu, po pretekoch v slalome) 

a z týchto NP vzídu reprezentanti (4 pretekári K1M, 4 pretekárky K1Ž) na vyššie spomínané 

súťaže. Spôsob NP - Time Trial 

- Tieto NP budú zároveň aj MSR v extreme slalome 

 

Reprezentačné družstvo juniorov a do 23 rokov 

 

• v mládežníckych kategóriách vzídu reprezentanti v extreme slalome na ME a MS juniorov a 

do 23 rokov z nominačných pretekov (spôsob NP - Time Trial), ktoré sa uskutočnia v Čunove 

30. 5. po NP v slalome, tzn. že v mládežníckych kategóriách bude RD zvlášť v slalome a zvlášť 

v extreme slalome. 

 

Táto stratégia bude výhradne aplikovaná v sezóne 2021. 

 



 

 

 

 

 

Úlohy: 

 

• Trénerská rada vypracuje NK v extreme slalome pre RDS a RDM  

 

• Súťažná komisia vypracuje, preklad medzinárodných pravidiel v extreme slalome, 

prípadne vypracovanie slovenských pravidiel v extreme slalome na základe stratégie a 

odporúčaní SK-SDV na rok 2021  
 

• Extreme slalom (Time Trial) zaradiť do programu pretekov v žiackych kategóriách   

 

Bod č. 3 

 

• TR žiada súťažnú komisiu o: 

- zabezpečenie organizátorov všetkých NP v sezóne 2021 a MSR 2021 

- zabezpečenie video servisu na týchto podujatiach 

- zabezpečenie skúseného hlavného rozhodcu/cov, ktorých odkonzultuje s TR a následne 

schváli VV 

 

Bod č. 4 

 

Zastúpenie tímlídrov na vrcholných podujatiach v prípade kolízie dátumov vrcholných podujatí 

alebo práceneschopnosti z dôvodu pozitívneho testu na Covid-19. 

 

V prípade seniorskej reprezentácie navrhuje TR: 

 

Peter Cibák ml. 

Róbert Orokocký 

 

V prípade juniorskej reprezentácie navrhuje TR: 

 

Pavel Ostrovský 

Tomáš Mráz 

 

 

Trénerská rada 

14. 2. 2021 


