
Zásady reprezentácie inline alpin pre rok 2023: 

A reprezentácia: 

A reprezentantom sa stáva 1 žena a 1 muž s najnižšími world ranking bodmi inline alpin slalom 
k 1.1.2023. 

A reprezentant bude mať preplatený licenčný poplatok, lekársku prehliadku, ďalej ubytovanie (s 
výnimkou Degmarnu), prepravu, štartovné na svetových pohároch a Majstrovstvách Európy 
a Majstrovstvách sveta počas celej sezóny 2023. 

B reprezentácia: 

B reprezentantom sa stáva 1 žena a 1 muž s druhými najnižšími world ranking bodmi inline alpin 
slalom k 1.1.2023. 

B reprezentant bude mať preplatený licenčný poplatok, ďalej ubytovanie (s výnimkou Degmarnu), 
prepravu, štartovné na Svetových pohároch vo Vuzenici, Vysokej Peci a Degmarne. Po týchto 
Svetových pohároch sa stáva B reprezentantom 1 žena a 1 muž, ktorý v súčte bodov zo Svetového 
pohára dosiahne najviac bodov resp. najlepšie umiestnenie vo Svetovom pohári v roku 2023. 
V prípade, že ani jeden pretekár v kategórii ženy a v kategórii muži nebude mať body za umiestnenie 
vo Svetovom pohári v sezóne 2023,  
B reprezentantom sa stane pretekár s najnižším súčtom umiestnení v celkovom vyhodnotení 
pretekov Svetového pohára. Ak sa pretekár niektorých pretekov nezúčastní, alebo nebude vo 
výsledkovej listine, ako umiestnenie sa mu započíta poradie posledného pretekára vo výsledkovej 
listene zvýšené o hodnotu 1. 
B reprezentant, ktorý sa stane reprezentantom po pretekoch v Degmarne bude mať preplatené 
ubytovanie, cestovné a štartovné na zostávajúce preteky Majstrovstiev sveta, Svetového pohára 
a Majstrovstiev Európy v sezóne 2023. (Barcelona, Ikskile, Villablino, Vranje, Gijon, Oviedo). Letecká 
doprava bude preplatená len do výšky hromadne objednanej dopravy. 

V prípade, že pretekár, ktorý má právo byť reprezentantom A resp. B nepredloží zdravotné 
potvrdenie do 1.5.2023, resp. nepodpíše reprezentačnú zmluvu do 1.5.2023 alebo z iných dôvodov 
nebude môcť reprezentovať, tak na jeho miesto nastupuje pretekár z najnižšími world ranking bodmi 
inline slalomu k 1.1.2023. 

Vedúci sekcie inline alpin si vyhradzuje právo určiť pretekárov pre Majstrovstvá Európy 
a Majstrovstvách sveta v teamovej súťaži na základe momentálnej výkonnosti.  Každý pretekár 
štartujúci v teamovej súťaži na Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta v prípade, že nebude 
v reprezentácii, bude mať preplatené cestovné, ubytovanie na Majstrovstvách Európy alebo 
Majstrovstvách sveta a štartovné v teamovej súťaži do výšky ako pre reprezentanta B. 

A kandidát na reprezentanta pre rok 2023 je:  

Lenka Keselá, narodená 1998, Keselý team, 2,79 world ranking bodov a  

Šimon Lipták, narodený 2001, Keselý team, 5,69 world ranking bodov 

B kandidát na reprezentanta pre rok 2023 je: 

Barbora Liptáková, narodená 1997, Keselý team, 9,64 world ranking bodov a 

Delinčák Ján, narodený 2008, LO Karpaty, 16,12 world ranking bodov 



Predložil:  Vojtech Keselý, predseda sekcie inline alpin. 

Schválil výbor sekcie inline alpin:  Vojtech Keselý, Andrej Tichý, Dušan Ambros 

V Bratislave, 3.2.2023 


