Kritériá nominácie pre halové Majstrovstvá Európy 2022
Laško (SLO)
Ak pre opatrenia vychádzajúce z nariadení vlády SR proti šíreniu COVID-19 nebude možné usporiadať
halové súťaže v rámci SR:
-

Budú sa ako kritérium pre nomináciu pre halové ME sa budú brať výsledky z terčových
súťaží zo sezóny 2021
ME sa môžu zúčastniť strelci, ktorí mali v danom roku absolvované aspoň 3 súťaže
V prípade, ak bude počet záujemcov vyšší ako maximálny počet (max. 3 strelci v
kategórii), budú saúčastníci vyberať podľa reprezentačného rebríčka v terčovej
lukostreľbe k dátumu final entries danej súťaže

Ak pre opatrenia vychádzajúce z nariadení vlády SR proti šíreniu COVID-19 bude možné usporiadať
halové súťaže (jednotlivé kolá SP) v rámci SR:
-

-

-

Kritériom pre účasť bude priemer nástrelu aspoň z dvoch súťaží
Do úvahy sa berú tieto súťaže:
o všetky kolá halového SP
o medzinárodné súťaže (všetky kolá halovej World Indoor Series zastrešované WA)
V prípade, ak bude počet záujemcov vyšší ako maximálny počet (max. 3 strelci
v kategórii), budú sa účastníci vyberať podľa výšky priemeru nástrelu z dvoch najlepších
súťaží k dátumu final entries danej súťaže
V prípade, ak budú mať dvaja strelci rovnaký priemerný nástrel, rozhodovať bude tretia
najlepšia súťaž, atď,.
V prípade, ak strelci nebudú mať odstrieľané viac ako 2 súťaže, alebo ak aj podľa tretej
súťaže budú mať rovnaký nástrel, o výbere reprezentanta bude rozhodovať
predsedníctvo SLZ.

Poznámka:
Halové ME sú súťažou zaradenou do plánu reprezentačných výjazdov ako súťaž na vlastné náklady, to
znamená, že všetky náklady spojené s prihlasovaním, zmenou mena alebo pokutami zo strany
organizátora znáša strelec, rovnako aj náklady na štartovné, ubytovanie a cestovné náklady.
Preplatenie nákladov za výjazd bude možné, ak strelec splnil kritériá SLZ na základe konečného
umiestnenia na danej súťaži.
V prípade, ak bude možné v danej kategórii postaviť družstvo, SLZ bude financovať náklady spojené
s prihlasovaním družstiev.
Faktúra za danú súťaž bude zaslaná každému účastníkovi pri prihlásení najneskôr do 15.12.2021.
Strelcovi, ktorý sa na základe kritérií výberu nedostane do výberu, bude daná suma vrátená po
finálnom výbere (platí len v kategóriách kde budú prihlásení viac ako traja(3) strelci).
Ak sa prihlásený strelec odhlási pred Final entries, bude mu suma vrátená po odčítaní prípadných
pokút spojenými s rozdielom počtu účastníkov (pokuty budú prepočítane alikvotne medzi
odhlásených účastníkov, ak rozdiel prihlásených v preliminary entry a final entry presiahne dve(2)
osoby).
Ak si želáte vystaviť faktúru na iné meno ako meno účastníka, tak je potrebné túto skutočnosť
nahlásiť vopred.
Predsedníctvo SLZ si vyhradzuje právo konečnej nominácie strelcov na danú súťaž.

