
 

 

 

 

K  R  I  T  É  R  I  A 

PRE HODNOTENIE ČINNOSTI ÚTVAROV TALENTOVANEJ MLÁDEŽE 

 

PRAVIDLÁ VYHODNOCOVANIA PRE ROK 2019: 

 

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 pre rok 2019 

sa do bodovania zaratúvajú, ak sú minimálne dvaja pretekári členmi útvaru. Štafety 

sa zaratúvajú ako celok 1x za všetkých účastníkov štafety. 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. Aktuálni členovia 

ÚTM od vekovej kategórie dorastu /roč. nar. 2003 a starší – od dorastu  je všetko za 

bývalých – bod 4 a 5/ sa hodnotia iba na úrovni M SR a na úrovni medzinárodných 

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) Ak vyhodnotenie nebude doručené na SAZ do konca kalendárneho roku vôbec, 

alebo bude doručené až v januári nasledujúceho roku, potom tomuto trénerovi bude 

uhradená čiastka za vedenie tréningového procesu hodnoteného roku len vo výške 

50 %. 

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 
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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 tie útvary talentovanej 

mládeže, ktoré získali v ročnom vyhodnotení minimálne 50 bodov. 

f) Do týchto 50 bodoch sa nezapočítavajú body, ktoré útvar získal za svojich bývalých 

členov (bod 4 a 5. – umiestnenie a štart bývalého člena). 

g) Útvar, ktorý nesplní podmienku získania základných 50 bodov môže na základe 

rozhodnutie KM dostať výnimku a pridelí sa mu max. 50% z možnej dotácie za 

podmienky dodržania termínu odovzdania vyhodnotenia za príslušný rok. 

 

Bodovanie športových výsledkov členov ÚTM za rok 2019 

 

 

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

  

a) v kategórií žiaci 14-15 roční: 

 

na 1. mieste 15 bodov 

do 3. miesta 10 bodov 

do 8. miesta 5 bodov 

 

b) v kategórií mladší žiaci 13 roční a mladší: 

 

1. až 16. miesto 5 bodov 
 

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

 

na 1. mieste 5 bodov 

na 2. mieste 3 body 

na 3. mieste 2 body 

 

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

 

na 1. mieste 8 bodov 

na 2. mieste 5 bodov 

na 3. mieste 2 body 
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4. Bývalý člen ÚTM (od dorastu), ktorý sa umiestnil v hodnotenom roku na M-SR 

jednotlivcov org. SAZ-om: 

 

na 1. mieste 15 bodov 

do 3. miesta 10 bodov 

do 6. miesta 5 bodov 

do 8. miesta 2 body 
 

5. Štart bývalého i súčasného člena ÚTM, ktorý sa v roku 2019 zúčastnil: 

(len jedno bodovo hodnotnejšie podujatie) 

 

A.) OH, MS  ........................................................................................................ 100 bodov 

B.) MSJ, MS17, ME17, ME, ME23, MEJ, YOG,  HMS, HME + ME a MS 

v krose a v behu do vrchu organizované IAAF a EA pri umiestnení v  1. 

tretine štartovného poľa (platí pre posledné dve menované podujatia)  ......... 50 bodov 

C.) EYOF, EYOT, ME družstiev, EP v chôdzi, + ME a MS v krose a v behu 

do vrchu organizované IAAF a EA pri umiestnení v 1. polovici 

štartovného poľa (platí pre posledné dve menované podujatia)  .................... 30 bodov 

D.) Medzištátne stretnutie do 19, 17 a 15 rokov, pohár J. Humberta, ME, MS 

v krose a v behu do vrchu organizované IAAF a EA.  ................................... 10 bodov 

 

6. Za každého pretekára v danom roku, ktorý prešiel do vyššieho útvaru /ŠG/ 

v športe atletika  ...................................................................................................... 30 bodov 

 

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

súťažiť so svojim družstvom v oblastnej súťaži družstiev! 

 


