Nominačné turnaje v sezóne 2009 -2010 / jeseň 2009/, náväznosti na predkladaný návrh zo
dňa 7.6.2009.
Kadetky : / turnaje z európskeho pohára v počte 5 v každej zbrani Budapešt, /3.10.09/
Modling,/14-15.11.09/ Heidenheim,/ 21-22.11.09/ Pisa,/ 16-17.01.2010/ Bratislava./13-14.2.2010/.
Ostatné nominačné turnaje : 31.10.09 Olomouc, 28.11. Bratislava
Kadeti : /Budapešť 4.10.09/, Bonn / 14-15.11.09 /, Modling /14-15.11.09/, Pisa /16-17.1.09/,
Bratislava 13-14.2.09/.
Ostatné nominačné turnaje : 24 – 25.10.09. Opole / Pol/. 28.11. Bratislava.
Juniorky : SP v počte 5 turnajov / Waršava, Bratislava, Lignano, Budapešť, Modling/.
Ostatné nominačné turnaje : / prednominačný 13.06.09 Bratislava/, 20.09.09 Maďarsko,
27.09.Baloghov Mem.
Juniori : SP v počte 5 turnajov / Bratislava, Laubheim, Lignano, Budapešť, Bazilej.
Ostatné nominačné turnaje : /prednominačný 13.06.09/, 19-20.09.09. Uherské Hradište,
27.09.09.Baloghov Mem.
Seniorky : SP v počte 5 turnajov / Budapešť, Rím, Tauber, Luxemburg, Montreal.
Ostatné nominačné turnaje / jeseň 09/. 24-25.10.09 K.Vary, 21.11.09 Budapešť a M-SR 1213.12.09.
Seniori : SP v počte 5 turnajov / Legnano, Bern, Heidenheim, Paríž, Montreal.
Ostatné nominačné turnaje / jeseň 09/. 24-25.10.09. K. Vary, 21.11.09.Budapešť a M-SR 1213.12.09.
Výklad :
Osobitosti ME – J v Odense / Dánsko/ v termíne 31.10 – 6.11.09/. Splnenie „A“ limitu je na základe
získaných bodov zo všetkých nominačných turbajov a získať umiestnenie na Mem.Balogha do
16m.a na SP Martinengo / u dievčat aj vo Waršave / umiestnenie do 32 m.
„B“ limit sa týka jedného pretekára na základe získaných bodov zo všetkých nominačných turnajov
s tým, že na MT M.Balogha sa umiestní do 16 m.a na SP Martinengo / u dievčat aj Waršava /sa
umiestní do 64m. Tým má pretekár možnosť vycestovať na vlastné náklady. Účasť družstva je
podmienená získaním minimálne 2 x „A“ limitu jednotlivcov. /neplatí žiadny iný limit ani v
prípade „vlastné náklady“/.
V prípade ak nebudú plnené limity / A, B/ najlepší pretekár na základe získaných bodov v
nominačnom rebríčku z uvedených turnajov má právo štartu len na základe doporučenia
reprezentačného trénera.
V prípade účasti na ME – kadetov, MS – J,K a MS – seniorov, platí min.14 bodov do SP / EP u
kadetov/, „B“ limit min. 8 bodov do SP / musia sa počítať body zo všetkých nominačných turnajov,
ale pretekár musí mať min.8 bodov SP a jedná sa možnosť štartu na vlastné náklady. Družstvo len v
prípade min. 2x „A“ limitu u jednotlivcov. V žiadnom inom prípade napr. „B“ limit dvoch
pretekárov nepodmieňuje štart družstva ani na vlastné náklady.
V poslednom prípade, ak nie sú plnené limity a to body zo SP, sa môže zúčastniť len pretekár –
víťaz nominačného rebríčka, na základe doporučenia reprezentačného trénera /kontinuita/. V tomto
prípade, by sa malo jednať o pretekára, ktorý v daných možnostiach plní prepísané tréningové
zaťaženie , mal by byť perspektívnym pretekárom, alebo pretekárom, ktorý už niečo dokázal, ale z
objektívnych príčin nemal možnosť sa zúčastniť všetkých nominačných turnajov. / zranenie,
zahraničný pobyt atď/.

Návrh termínov na spoločné tréningy : platí naďalej povinný reprezentačný tréning vo štvrtok v ŠH
Mladosť od 16,30 do 19,00 hod./ neúčasť a meškanie vo výnimočných prípadoch treba hlásiť
vopred reprez. trénerovi.
Spoločné krátkodobé sústredenia v SR. Miesto ŠH Mladosť : 12 – 13.09.09 , 24 – 25.10.09, 2122.11.09.
Začiatky sú od 9,00 – 11,30 a 14,30 – 17,00.
Dňa 11.08.2009.
Érsek Árpád RT.

