Kritériá pre reprezentáciu

Dorastenci a juniori
Sezóna 2019

Výkonnostné kategórie
• A - juniorskí reprezentanti, ktorí v sezóne 2018 bodovali na EPJ alebo MEJ
• B - reprezentanti, ktorí absolvovali aspoň jeden EPJ
• C - potencionálni reprezentanti (v sledovaní), na základe výsledkov z domácich súťaží
• C1 – potencionálni reprezentanti z kategórie starších žiakov v sezóne 2018

Spoločné povinnosti pre všetky kategórie:
• účasť na M-SR v triatlone,
• do konca apríla 2019 absolvovať na Slovensku ľubovoľné preteky (1x akvatlon a 1x duatlon),
• absolvovať lekársku prehliadku,
• absolvovať funkčné vyšetrenie v NŠC zabezpečené STÚ (okrem C1).

Výkonnostná kategória A
Kristína Jesenská (2000)

Zuzana Michaličková (2002)

Kritériá:
• presun do kategórie B v prípade,
že nezaboduje v dvoch po sebe
nasledujúcich EPJ,
• na vybrané EPJ prihlasovanie
výhradne cez koordinátora
juniorskej reprezentácie,
• pravidelné zasielanie
tréningových denníkov,
• povinná účasť na M-ČR v
prípade nekolízie s EPJ.

Garancia:
•

zabezpečenie štartovného,
cestovného a ubytovania na
EPJ, MEJ a MSJ.

Výkonnostná kategória B
Margaréta Bičanová (2001)

Aurel Barto (2001)

Boris Obergries (2000)

Nora Jenčušová (2002)

Oliver Dodok (2000)

Dalibor Riška (2000)

Ema Podhorná (2002)

Daniel Hettych (2000)

Adam Ulbricht (2002)

Kritériá:
• presun do kategórie C v prípade, že
sa umiestni na posledných troch
miestach v dvoch po sebe
nasledujúcich EPJ,
• na vybrané EPJ prihlasovanie
výhradne cez koordinátora juniorskej
reprezentácie,
• v prípade bodovania na EPJ sa
automaticky presúva do kategórie A,
• pravidelné zasielanie tréningových
denníkov,
• povinná účasť na M-ČR v prípade
nekolízie s EPJ.

Garancia:
• zabezpečenie cestovného na EPJ,
• preplatenie štartovného v prípade
bodovania na EPJ.

Výkonnostná kategória C
Veronika Čellárová (2002)

Juraj Fronc (2003)

Jozef Vrábel (2002)

Martina Mesárošová (2003)

Matej Medveczky (2002)

Peter Rojtáš (2002)

Dušan Bukva (2001)

Šimon Podhorný (2003)

Kritériá:

Garancia:

• pri dvoch prvých miestach v SlPo presun

• umiestnenie v TOP 3 na M-SR =

do kategórie B,
• dvakrát prekonanie reprezentanta z
kategórie B - presun do B kategórie,
• účasť na M-ČR alebo ľubovoľné kolo v
Českom triatlonovom pohári.

preplatenie štartovného,
• umiestnenie v TOP 5 na M-ČR =
preplatenie štartovného.

Výkonnostná kategória C1
Ema Beke (2004)

Slavomír Adam (2004)

Zuzana Katerniaková (2004)

Filip Lizák (2004)

Jana Mácsaiová (2004)

Gabriel Suchý (2004)

Kritériá:
• povinne absolvovať jeden
ľubovoľný šprint triatlon – pokiaľ
má ambíciu byť v sledovaní.

Garancia:
• víťaz M-SR v triatlone –
preplatenie štartovného.

Záverečné informácie
• úvodné sústredenie bude zorganizované na základe aktuálnej
výkonnosti sledovaných pretekárov a aktuálnych možností
rozpočtu STÚ,
• spoločné výjazdy juniorskej reprezentácie budú naplánované
ihneď po zverejnení oficiálneho kalendára EPJ
• testovanie v NŠC bude upresnené akonáhle budú zverejnené
voľne termíny.

