
Nominačné kritériá na ME a MS v MTB XC 2020 a LOH 2020 Tokyo. 

Na ME a MS v MTB XC 2020 budú Slovensko reprezentovať nasledovné maximálne 

počty pretekárov (pretekáriek):   

Elite muži – max. 4 pretekári, 

Elite ženy – max. 1 pretekárka, 

U 23 muži – max. 3 pretekári, 

U 23 ženy – max. 2 pretekárky, 

Juniori –  max. 4 pretekári, 

Juniorky – max. 2 pretekárky. 

O obsadení uvedených vekových kategórií konkrétnymi pretekármi rozhodnú 

nasledovné nominačné kritériá:  

ME; 

 Vzhľadom k skutočnosti, že tohtoročné ME sa v dôsledku LOH konajú v skorom 

májovom termíne, nomináciu pretekárov je potrebné uzatvoriť bezprostredne po 

pretekoch úvodného kola Slovenského pohára v MTB XC  (04. 04. 2020 Turčianske 

Teplice), čo budú jediné nominačné preteky. V prípade zrušenia pretekov z dôvodu 

nákazy Corona rozhodne komisia o iných nominačných pretekoch. O konečnom zložení 

RD na ME 2020 rozhodne komisia MTB XC.  

MS; 

 Na MS (25. – 28. 06. 2020 MS Nemecko Albstadt) budú automaticky 

nominovaní pretekári/pretekárky, ktorí sa na ME umiestnia v prvej polovici 

výsledkových listín. V prípade nenaplnenie komisiou stanovených počtov 

pretekárov/pretekáriek, ktorí sa v jednotlivých vekových kategóriách zúčastnia MS; 

o do-nominovaní pretekárov/pretekáriek rozhodnú umiestnenia na nasledovných 

pretekoch: 

10. 05. 2020 Slovensko  UCI C1 Drozdovo; 

22. – 24. 05. 2020 Česká Republika CDM WC Nové Město na Moravě. 

 

 V prípade získania miestenky na LOH 2020 Tokyo (Elite muži); rozhodnú o nominácií 

konkrétneho pretekára nasledovné nominačné kritériá: 

 

 

 

 



 LOH; 

 

Na LOH sa nominuje za Slovensko ten pretekár, ktorý získa najviac bodov tvorených 

nasledovným súčtom: 

Za každých získaných 100 bodov do OH rankingu sa pretekárovi započíta 1 bod (za 

neúplných 100 bodov alikvotná percentuálna časť z jedného bodu). 

Pretekári, ktorí chcú súťažiť o účasť na LOH sa zúčastnia nasledovných nominačných 

pretekov: 

04. 04. 2020 SP Turčianske Teplice, 

10. 05. 2020 SP  UCI C1 Drozdovo; 

14. – 17. 05. 2020 ME   Rakúsko  Graz 

22. – 24. 05. 2020 Česká Republika CDM WC Nové Město na Moravě. 

 

Na uvedených nominačných pretekoch (každom jednom) získajú pretekári 5, 3 a 1 bod 

(najlepšie umiestnený pretekár 5 bodov, druhý najlepšie umiestnený 3 body a tretí najlepšie 

umiestnený v celkovej výsledkovej listine získa za dané preteky 1 bod).  

O účastníkovi LOH rozhodne najvyšší počet bodov tvorený súčtom bodov za body z 

OH rankingu a body získané na nominačných pretekoch. 
 

 

Spracovali: koordinátori RD Róbert Glajza; Martin Belás a komisia MTB XC. 


