
Nominačné kritériá reprezentácie dospelých  

pre ME a MS MTBO 2023 

 

Môžu byť ďalej upravené, podľa aktuálnej situácie. 

 

ME Portugalsko  

Termín: 25.4-29.4.  

Počet nominovaných: 1 M  

Nominačné preteky: budú doplnené po zverejnení kalendárov pretekov v Českej republike, 

Rakúsku a Maďarsku 

Kritériá pre zostavenie tímu:  

1. Matej Müller - - priama nominácia na základe dlhodobej výkonnosti, výsledkov ČP, 

MČR a MSR 2022 a výsledkov MS, ME a SP 2022. Podmienkou priamej nominácie je 

zodpovedajúca aktuálna výkonnosť a dobrý zdravotný stav a účasť aspoň na jedných 

nominačných pretekoch.  

2. Víťaz nominačných pretekov  

3. Najlepší muž v priebežnom poradí SP 2023 k 30.3.2023, ktorý zatiaľ nemá nomináciu.  

 

MS Česká republika  

Termín: 18.8. - 27.8.  

Počet nominovaných: 3 M + 2 W  

Nominačné preteky: budú doplnené po zverejnení kalendárov pretekov v Českej republike, 

Rakúsku a Maďarsku 

Kritériá pre zostavenie tímu:  

1. Matej Müller - - priama nominácia na základe dlhodobej výkonnosti, výsledkov ČP, 

MČR a MSR 2022 a výsledkov MS, ME a SP 2022. Podmienkou priamej nominácie je 

zodpovedajúca aktuálna výkonnosť a dobrý zdravotný stav a účasť aspoň na jedných 

nominačných pretekoch.  

2. Víťaz nominačných pretekov  

3. Najlepšia žena a muž v priebežnom poradí SP 2023 k 30.6.2023, ktorý zatiaľ nemá 

nomináciu.  

4. Ďalší pretekári do počtu 3+2 budú nominovaní na návrh šéftrenéra  

 



Obecné ustanovenia  

1. Presné termíny nominačných pretekov a jednotlivé trate môžu byť upresnené na základe 

informácií, ktoré nie sú v dobe publikácie týchto kritérií známe. Najneskôr však mesiac pred 

plánovaným nominačnými pretekmi.  

2. Všetky nominačné preteky sú otvorené aj pre nečlenov reprezentačného výberu. Zúčastniť sa 

môžu všetci pretekári registrovaní v SZOŠ. 

3. Víťazom či víťazkou nominačných pretekov je prvý Slovák/Slovenka v celkovom poradí 

pretekov. Ak je už tento pretekár nominovaný, kritérium sa neuplatňuje.  

4. Podmienkou pre udelenie nominácie na návrh šéftrenéra je účasť na aspoň jedných 

nominačných pretekoch.  

5. Pri nominácii na návrh šéftrenéra (divoká karta) môžu byť zohľadnené:  

● výsledky medzinárodných pretekov 2019, 2021, 2022  

● výsledky nominačných pretekov a meraných tréningov  

● predchádzajúce výsledky dosiahnuté na svetovej scene v rokoch 2019-2022  

● priebežné výsledky ČP 2023, prípadne priebežné výsledky dosiahnuté na pretekoch v 

Rakúsku   a Maďarsku  

● vhodnosť nasadenia pre jednotlivé disciplíny  

● stupeň trénovanosti a cyklistickej výkonnosti  

● prístup, aktivita, perspektíva 

6. Kritéria sú vždy radené podľa priority. Ak dôjde k naplneniu stanoveného počtu členov tímu 

podľa niektorého z nich, je nominácia uzavretá.  

7. Náhradníci pre každú akciu sú nominovaní na základe návrhu reprezentačného trenéra. V 

prípade, že sa niektorí/niekotrá z noinovaných vzdá nominácie, obsadí uvoľnené miesto prvý 

náhradník/čka atď.  


