
Vyhodnotenie ÚTM pre rok 2021 
 

Bodovanie športových výsledkov členov ÚTM ( ŠT a PZPM) za rok 2021 

 

 Úpravy pre rok 2021 s prihliadnutím na špecifiká covid 19 sezóny. 

 

Bod 1. 

Bez úprav 

Bod 2.  

Bez úprav 

 Bod 3. 

 Bez úprav 

  Bod 4. 

  

 Odstavec „B“ -  za limitárov  ME 17  si útvary pripočítajú po 50 bodov za jedného  

pretekára so splneným limitom. (toto podujatie bolo zrušené) 

Odstavec „D“  - za zrušené MeS do 15 a MeS do 19 rokov si útvary pripočítajú za každého 

potencionálneho účastníka  10 bodov. Potencionálnymi účastníkmi sú pretekári, ktorí na MSR 

do 19 resp. na MSR do 15 rokov skončili na prvých dvoch miestach v disciplínach, z ktorých 

sa  na MeS nominuje v redukovanom poradí. Redukované poradie je určené po vyfiltrovaní 

pretekárov mladších ako roč. nar. 2006-2007, pre kategóriu žiakov a mladších ako roč. nar. 

2002 a 2003, pre kategóriu juniorov. Pre kategóriu do 15 rokov,  len za pretekárov ročníka 

narodenia 2006 a 2007. Pre kategóriu do 19 rokov platí len za pretekárov ročníka narodenia 

2002 a 2003. 

Pretekár získava pre ÚTM 1x 10 bodov i v prípade, že bol  na MSR viac krát na prvom resp. 

druhom mieste v redukovanom poradí. 

V odstavci E podľa toho koľko pretekárov odovzdali  do  športových škôl ( bývalých ŠG v r. 

2021) 

Z dôvodu neuskutočnenia halových pretekov v sezóne 2021 dochádza k úprave: 

Pre rok 2021 sa povinné základné body (podmienka pre získanie plnej dotácie) za súčasných 

pretekárov znižujú  z 50 bodov  na  25 bodov.   Jedná sa o súčet bodov získaných ŠT resp. 

PZPM vo vyhodnotení v prvom a druhom bode vyhodnotenia ÚTM pre rok 2021. Ak získa 

ÚTM od 10 do 24 bodov celková dotácia sa kráti na 50%.  Útvary, ktoré získali  0 až 9 bodov 

sa vyhodnocujú (zasielajú vyhodnotenie), financie za body získané útvarom v roku 2021 

nezískavajú, ale zostávajú v sledovaní ÚTM. 

 

 

Bodovanie ÚTM – úpravy pre rok 2021 s ohľadom na covid 19 sezónu 

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

  

a) MSR v kategórií žiaci 14-15 roční, len  ročník nar. 2006-2007: 

 

na 1. mieste 15 bodov 



do 3. miesta 10 bodov 

do 12. miesta 5 bodov 

 

b) MSR v kategórií mladší žiaci 13 roční a 12 roční, len ročník nar. 2008-2009: 

 

1. až 24. miesto 5 bodov 

 

2.  Umiestnenie člena i štafety ÚTM na Majstrovstvách oblasti SAZ, iba vo svojej 

vekovej kategórií: 

 

na 1. mieste 5 bodov 

na 2. mieste 3 body 

na 3. mieste 2 body 

 

 

 

 

 

3. Bývalý člen ÚTM (veková kategória dorast, juniori a veková kategória do 22 rokov) a 

v ŠT žiak deviateho ročníka ZŠ, ktorý vekom patrí do kategórie dorastu, ktorý sa 

umiestnil v hodnotenom roku na M-SR jednotlivcov organizovaných SAZ-om, iba vo 

svojej vekovej kategórií bez štafiet: 

 

a) veková kategória dorast, ročníky nar. 2004-2005 

na 1. mieste 15 bodov 

do 3. miesta 10 bodov 

do 6. miesta 5 bodov 

do 8. miesta 2 body 

 

b) veková kategória juniori, ročníky nar. 2002-2003 a veková kategória do 22 rokov, 

ročníky nar. 1999,2000,2001 

 

na 1. mieste 20 bodov 

do 3. miesta 15 bodov 

do 6. miesta 10 bodov 

do 8. miesta 5 bodov 

 

 

 

 4. Štart bývalého i súčasného člena ÚTM, ktorý sa v roku 2021 zúčastnil (len jedno bodovo 

hodnotnejšie podujatie) plus získané body za odstavec E: 

 

 



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,  ME, MS v krose a v behu do 

vrchu organizované IAAF a EA.  .................................................................... 10 bodov 

E.) Za každého pretekára v danom roku, ktorý prešiel do vyššieho útvaru 

/Stredná športová škola - bývalé športové gymnázium/ v športe atletika  ...... 30 bodov 

F.) Za každého účastníka školských svetových športových hier konaných 

v Srbsku .............................  25 bodov 

 

 

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

súťažiť so svojim družstvom v oblastnej súťaži družstiev! – Pre rok 2022 podmienka platí 

iba v prípade, že sa súťaže družstiev uskutočnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


