
Ad 43.7/*Střídání žen ve Světovém poháru ve slalomu žen v nejbližších závodech - konkrétně 

Zagreb, Maribor a Flachau. 

Nominační komise projednala per rolam úkol Rady ÚAD SLČR ve věci nominací na nadcházející závody 

Světovém poháru ve slalomu žen. 

Ve svém rozhodnutí Nominační komise vycházela z informací uvedených v písemném podnětu pana 

Ivana Capa, zástupce závodnice Gabriely Capové, zaslaného ÚAD SLČR SLČR, a dále z  emailové 

komunikace a ústního vysvětlení šéftrenérky žen Evy Kurfurstové v této věci se sekretariátem ÚAD 

SLČR a panem Štěpánem Sommerem, trenérem závodnice Ellese Sommerové. 

Nominační komise konstatuje, že není vyšetřovací orgán, který by měl zpětně dohledávat, hodnotit a 

zohledňovat ústní dohody mezi výše uvedenými subjekty. 

Vzhledem k tomu, že do doby podání přihlášek na závod v Killingtonu Nominační komise neobdržela 

od výše uvedených subjektů žádný podnět, může se Nominační komise vyjádřit pouze 

k nadcházejícím závodům.  

Zde Nominační komise musí respektovat  platná kritéria pro účast a střídání v závodech Světového 

poháru. V současné situaci nesplnila závodnice č.1 Gabriela Capová  2-krát za sebou pravidlo 30. 

místa, případně odstupu + 0,5 od 30.místa. Na nadcházející závody v Lienz bude proto nominována 

závodnice č.2 Ellese Sommerová. 

Pro další závody v Zagrebu,Mariboru, Flachau a Are by měly být závodnice dále nominovány podle 

platných pravidel střídání. 

V případě opětovného neplnění pravidla 30. místa, případně odstupu + 0,5 od 30.místa, by tak měla 

na závodech v Zagrebu  a Flachau startovat závodnice č.1 Gabriela Capová  a na závodech v Mariboru 

a Are závodnice č.2 Ellese Sommerová. 

Nominační komise si je vědoma, že přihlášky na nadcházející závody musí být odeslány (podobně jako 

pro závody v Killingtonu) ještě před uskutečněním závodu předcházejícího.  Nominační komise proto 

doporučuje šéftrenérce Evě Kurfurstové a sekretariátu ÚAD SLČR přihlásit na nadcházející závody 

vždy obě závodnice s tím, že se konečná nominace provede po uskutečnění a v závislosti na výsledku 

posledního závodu. 
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