
PRAVIDLÁ VYHODNOCOVANIA PRE ROK 2014: 

 

a) v každom  bode  sa  započítava  len  jeden  najlepší  výkon  pretekára  z  haly  a  

len  jeden vonku na dráhe, a to len v jednej vekovej kategórii. Výsledky štafiet sa 

pre rok 2014 sa do bodovania zaratúvajú  ak sú minimálne dvaja pretekári členmi 

útvaru. Majstrovstvá SR  v cezpoľnom behu sa zaratúvajú za vonkajšie preteky. 

V hale sa započítavajú body len v kategórií mladšieho a staršieho žiactva 

v rozsahu pretekania sa v hale pre príslušné vekové kategórie. Na dráhe sa do 

vyhodnotenie započítavajú kategórie  najmladšieho, mladšieho žiactva a kategória  

staršieho žiactva. Členovia ÚTM od vekovej kategórie dorastu/ roč. nar.1998 a 

starší/ sa vo vyhodnotení za rok  2014 hodnotia iba na úrovni MSR 

a medzinárodnych štartov.  

b) termín Vyhodnotenia ÚTM  je podľa dátumu v zmluve o Stanovení zásad a 

podmienok pre  zabezpečenie  výberu a prípravy športovo – talentovanej mládeže 

v ÚTM, spravidla do 30.11. príslušného kalendárneho roku.  Nedodržanie  tohto  

termínu Vyhodnotenia  ÚTM   bude  sankcionované, bude znížená odmena 

trénerovi zodpovednému za príslušné ÚTM o 10%,  

c) nedodržanie termínu odovzdania Výkazov trénerskej činnosti na konci prvého 

tréningového  obdobia, t.j. do 31.mája príslušného roku, bude sankcionované  tak, 

že bude vyplatené až spolu za druhé obdobie. Nedodržanie termínu odovzdania 

Výkazov za druhé obdobie do 31. októbra  príslušného roku,  bude  sankcionované  

tak,  že odmena príslušnému  trénerovi bude krátená o 10%. Ak výkazy  trénera 

nebudú  doručené  na SAZ do konca kalendárneho roku vôbec, alebo budú 

doručené  až v januári nasledujúceho roku, potom tomuto trénerovi nebude 

uhradená čiastka za všetky neodovzdané výkazy hodnoteného roku,  

d) ak sa vo Vyhodnotení ÚTM  vyskytnú chybné, nesprávne údaje v dôsledku  

ktorých by útvar  získal body a následne za ne neoprávnené finančné prostriedky, 

búdu útvaru udelené sankcie. Finančná dotácia pre ÚTM môže byť z tohto dôvodu 

na ďalší rok krátená podľa rozhodnutia VV SAZ.  

e) Finančné prostriedky na činnosť ŠT a PZPM získajú útvary talentovanej mládeže, 

ktoré získali v ročnom vyhodnotení minimálne 40 bodov.  V týchto 40 bodoch sa 

nepočítajú body, ktoré útvar získal za kritérium ( bod 4 a 5. – umiestnenie a štart 

bývalého člena) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Umiestnenie člena i štafety ÚTM na MSR organizované SAZ-om: 

                                                          - na 1.mieste                          15 b. 

                                                          - do 3.miesta                        10 b. 

                                                          - do 8.miesta                            5 b. 

 

2. Umiestnenie člena i štafety ÚTM na  Majstrovstvách oblasti SAZ: 

                                                          - na 1.mieste                           5 b. 

                                                          - do 2.miesta                         3 b. 

                                                          - do 3.miesta                                  2 b. 

 

 

3. Umiestnenie člena ÚTM na školských M - SR organizované MŠVVaŠ  SR 

                                                           - na 1.mieste      8 b. 

     - na 2.mieste        5 b. 

     - na 3.mieste      2 b. 

 

 

4. Bývalý člen ÚTM, ktorý sa umiestnil v hodnotenom roku na M-SR jednotlivcov org.  

     SAZ-om: 

                                                           - na 1.mieste                               15 b. 

- do 3.miesta                             10 b. 

- do 6. miesta                                                  5 b. 

- do 8.miesta                                                    2 b. 

 

 

5. Štart  bývalého i súčasného člena  ÚTM , ktorý sa v hodnotenom roku  zúčastnil : 

(len jedno bodovo hodnotnejšie podujatie)                                                      

  

50b.  HMS, MSJ, ME dospelých, YOG,                                                                                                                                                                                        
30b. EYOT, MED, SP v chôdzi, EP viacboj, EP v zimných vrhoch, ME v krose                                                                                                                                                                                                           
10b. medzistátne do 19 rokov, medzištátne do 17 rokov, medzištátne do 15 rokov                                                                                                                                                                                              

 

 



6. Pridelenie dotácie útvarom je podmienené tým, že členovia útvaru musia v danom 

roku  

     súťažiť so svojim družstvom v oblastnej súťaži družstiev ! 

 

 

 

 

 


