
Nominačné kritériá – fleuret  rok 2010 
  
Nominačné kritériá vychádzajú z podkladov prijatých na trénerskej rade v septembri 2008. 
 
 
MEK 2010  Atény /GRE/  2.-7.III.2010 
 
Kadeti:     kadetky: 
EP  Budapest    EP Budapest 
EP  Salzburg     EP Šamorín 
EP  Warszawa      EP Tauberbischofsheim 
EP  Pisa     EP Salzburg 
EP Bratislava    EP Pisa 
 
A limit: 14 bodov do EP z uvedených 5 turnajov Európskeho pohára                   /na náklady SŠZ/ 
B limit: pre túto vekovú kategóriu nie je určený  (rozhoduje repr. tréner na základe slovenského 
pohára kadetov a Európskeho pohára kadetov)                                              / nie na náklady SŠZ/ 
Nominovaní budú 3-4 kadeti, 3-4 kadetky: 
- ak splnia  A limit viac ako 4 pretekári, nominovaní sú tí, ktorí získajú najviac bodov v EP na 

uvedených nominačných turnajoch 
- pri rovnosti bodov v EP rozhoduje najskôr najlepšie umiestnenie v niektorom z nich (nie v rámci 

tej istej eliminácie, ale napr. T-32 je lepšie ako 2xT-64), alebo potom dosiahnuté výsledky 
v slovenskom pohári kadetov 

- v prípade, že dvaja pretekári/ky splnia a limit, štartuje družstvo na náklady SŠZ 
 
 
 
MSKaJ 2010  Baku /AZE/   5.-13.IV.2010 
 
Kadeti:     kadetky: 
EP  Budapest    EP Budapest 
EP  Salzburg     EP Šamorín 
EP  Warszawa      EP Tauberbischofsheim 
EP  Pisa     EP Salzburg 
EP Bratislava    EP Pisa 
 
A limit: 14 bodov do EP z uvedených 5 turnajov Európskeho pohára                 /na náklady SŠZ/ 
B limit: minimálne 8 bodov do EP z uvedených 5 turnajov EP                     / nie na náklady SŠZ/ 
 
- ak splnia  A limit viac ako 4 pretekári, nominovaní sú tí, ktorí získajú najviac bodov v EP na    

uvedených nominačných turnajoch 
- pri rovnosti bodov v EP rozhoduje najskôr najlepšie umiestnenie v niektorom z nich (nie v rámci 

tej istej eliminácie, ale napr. T-32 je lepšie ako 2xT-64) alebo potom dosiahnuté výsledky 
v slovenskom pohári kadetov 

- v prípade, že dvaja pretekári/ky splnia a limit, štartuje družstvo na náklady SŠZ  
 
Juniori:                                                   juniorky: 
SPJ  Luxemburg    SPJ Luxemburg 
SPJ  Bratislava    SPJ Bratislava 



SPJ  Leszno     SPJ Leszno 
SPJ  Lignano di Sabiadoro  SPJ Lignano di Sabiadoro 
SPJ  Modling     SPJ Zagreb 
 
A limit: 14 bodov do SPJ z uvedených 5 turnajov Svetového pohára jun.           /na náklady SŠZ/ 
B limit: minimálne 8 bodov do hodnotenia SPJ z uvedených 5 turnajov SPJ / nie na náklady SŠZ/ 
 
- ak splnia  A limit viac ako 4 pretekári, nominovaní sú tí ktorí získajú najviac bodov v SPJ na     

uvedených nominačných turnajoch 
- pri rovnosti bodov v SPJ rozhoduje najskôr najlepšie umiestnenie v niektorom z nich (nie v rámci 

tej istej eliminácie, ale napr. T-32 je lepšie ako 2xT-64) alebo potom dosiahnuté výsledky 
v slovenskom pohári juniorov/junioriek 

- v prípade, že dvaja pretekári/ky splnia a limit, štartuje družstvo na náklady SŠZ 
 
 
 
ME U23  2010  Azorské ostrovy /POR/ 26.IV.-2.V.2010 
 
Muži:        Ženy: 
Turnaje Svetového pohára                      Turnaje Svetového pohára 
 
A limit: 8 bodov do SP z ľubovolných turnajov Svetového pohára             /na náklady SŠZ/ 
B limit: na základe nomin. rebríčka (slovenský pohár seniorov)                 / nie na náklady SŠZ/ 
 
- ak splnia  A limit viac ako 4 pretekári, nominovaní sú tí ktorí získajú najviac bodov v SP na   

uvedených nominačných turnajoch 
- pri rovnosti bodov v SP rozhoduje najskôr najlepšie umiestnenie v niektorom z nich (nie v rámci 

tej istej eliminácie, ale napr. T-32 je lepšie ako 2xT-64) alebo potom dosiahnuté výsledky 
v slovenskom pohári seniorov/senioriek 

- v prípade, že dvaja pretekári/ky splnia A limit, štartuje družstvo na náklady SŠZ 
 
 
 
MS 2010   Paríž /FRA/  4.-13.XI.2010 
 
Seniori:     Seniorky: 
Turnaje Svetového pohára                      Turnaje Svetového pohára 
 
A limit: 14 bodov do SP z ľubovolných turnajov Svetového pohára                  /na náklady SŠZ/ 
B limit: minimálne 8 bodov do hodnotenia SP z ľubovolných turnajov SP / nie na náklady SŠZ/ 
 
- ak splnia  A limit viac ako 4 pretekári, nominovaní sú tí ktorí získajú najviac bodov v SP na   

uvedených nominačných turnajoch 
- pri rovnosti bodov v SP rozhoduje najskôr najlepšie umiestnenie v niektorom z nich (nie v rámci 

tej istej eliminácie, ale napr. T-32 je lepšie ako 2xT-64) alebo potom dosiahnuté výsledky 
v slovenskom pohári seniorov/senioriek 

- v prípade, že dvaja pretekári/ky splnia a limit, štartuje družstvo na náklady SŠZ 
 
 
   



ME   2010  Lipsko /GER/  17.-222.VII. 2010  
 
Muži:        Ženy: 
Turnaje Svetového pohára                      Turnaje Svetového pohára 
 
A limit: 14 bodov do SP z ľubovolných turnajov Svetového pohára                  /na náklady SŠZ/ 
B limit: minimálne 8 bodov do hodnotenia SP z ľubovolných turnajov SP / nie na náklady SŠZ/ 
 
- ak splnia  A limit viac ako 4 pretekári, nominovaní sú tí ktorí získajú najviac bodov v SP na   

uvedených nominačných turnajoch 
- pri rovnosti bodov v SP rozhoduje najskôr najlepšie umiestnenie v niektorom z nich (nie v rámci 

tej istej eliminácie, ale napr. T-32 je lepšie ako 2xT-64) alebo potom dosiahnuté výsledky 
v slovenskom pohári seniorov/senioriek 

- v prípade, že dvaja pretekári/ky splnia A limit, štartuje družstvo na náklady SŠZ 
 
 
 
 
V prípade nesplnenia nominačných kritérií možnosť účasti  jedného pretekára/ pretekárky na ME, MS 
príslušných vekových kategórií na základe pravidla o zachovaní kontinuity, ale len po nominovaní 
reprezentačným trénerom. Mal by ním byť vedúci pretekár slovenského pohára v prípade, že trénuje 
v súlade s plánom prípravy reprezentačného družstva príslušnej vekovej kategórie. 
 
 
 
 
  
 
V Šamoríne 26.VIII.2009 
 
 
 
 

Jozef NAGY 
Reprezentačný tréner zbrane 

 


