
VÝKONNOSTNÉ KRITÉRIA PRE ZARADENIE DO A TÍMU 
V ZKVZA NA ROK 2022/2023

1. Kritéria pre zaradenie do A tímu: 

v roku 2022 je .... 

1) ročník 2004 – dorast starší (U18)

2) ročník 2005 – dorast starší (U18)

3) ročník 2006 – dorast mladší (U16)

4) ročník 2007 – dorast mladší (U16)

5) ročník 2008  – starší žiak (U14)

6) ročník 2009- – starší žiak (U14)

7) ročník 2010 – mladší žiak (U12)

8) ročník 2011 – mladší žiak (U12)

Podmienkou pre zaradenie je účasť na SLP dospelých a výsledkov na M SR žiakov a dorastu. 
Pretekári budú pre súťažný rok 2023 zaradení podľa výsledkov v roku 2022.

Automatický postup: v 2022:

 Ak sa v roku 2021 nominovali do SVŠ
 Ak sa v roku 2022 na NP do RDJ v celkovom bodovaní (podľa schválených 

nominačných kritérií)  umiestnia (umiestnili 2021)
v C1 muži a ženy do 5 miesta, K1 muži a ženy do 7 miesta v olympijskom športe 
(slalom, extrém slalom)



1.1 Kritéria pre zaradenie ročníka narodenia 2004: (dorast starší druhý rok) pretekár musí 
splniť jedno z kritérií. 

 - v nominačných pretekoch do RDJ 2022 alebo na MSR dorast starší 2022 (podľa schválených 
nominačných kritérií) umiestniť sa v C1 muži a ženy do 5 miesta, K1 muži a ženy do 7 miesta 
v nominácií juniorov. V konečnom rebríčku ECA junior CUP (U18) umiestni do 3 miesta . 
Zaradený  je do konca nominačných pretekov v roku 2023.

1.2 Kritéria pre zaradenie ročníka narodenia 2005: (dorast starší prvý rok) pretekár musí 
splniť jedno z kritérií. 

- v nominačných pretekoch do RDJ 2022 alebo na MSR dorast starší 2022 (podľa schválených 
nominačných kritérií) umiestniť sa v C1 muži a ženy do 6 miesta, K1 muži a ženy do 8 miesta 
v nominácií juniorov alebo konečnom rebríčku ECA junior CUP (U18) umiestni do 3 miesta . 
Zaradený  je do konca nominačných pretekov v roku 2023.

1.3 Kritéria pre zaradenie ročníka narodenia 2006: (dorast mladší druhý rok) pretekár musí 
splniť jedno z kritérií. 

- v nominačných pretekoch do RDJ 2022 alebo na MSR dorast starší 2022 (podľa schválených 
nominačných kritérií) umiestniť sa v C1 muži a ženy do 8 miesta, K1 muži a ženy do 10 miesta 
v nominácií juniorov alebo v konečnom rebríčku ECA junior CUP (U16) umiestni do 3 miesta.  
Zaradený je do konca nominačných pretekov v roku 2023. 

1.4 Kritéria pre zaradenie ročníka narodenia 2007: (dorast mladší prvý rok) pretekár musí splniť 
jedno z kritérií. 

- v nominačných pretekoch do RDJ 2022 alebo na MSR dorast starší 2022 (podľa schválených 
nominačných kritérií) umiestniť sa do: 

 v K1 muži a ženy do 12 miesta v nominácií juniorov alebo v konečnom rebríčku ECA 
junior CUP (U16) umiestni do 3 miesta.  Zaradený je do konca nominačných pretekov 
v roku 2023. 

 v C1 muži a ženy do 8. Miesta v nominácií juniorov alebo v konečnom rebríčku ECA 
junior CUP (U16) umiestni do 3 miesta.  Zaradený je do konca nominačných pretekov 
v roku 2023.

1.5 Kritéria pre zaradenie ročníka narodenia 2008: (žiak starší) 

- zúčastniť sa a byť zaradený vo výsledkovej listine (nie DNF) na pretekoch v LM a Čunove. 
Súčasne splniť jedno z kritérií : 

 Na MSR starších žiakov sa umiestniť do 6. miesta v individuálnej kategórií C1/K1 muži 
a ženy alebo konečnom rebríčku ECA junior CUP U14 umiestni do 3 miesta

 V konečnom rebríčku SLP sa umiestniť v prvej pätine III.VT. 



2. Finančné zabezpečenie na sústredenia a preteky:

Financovanie je zabezpečené zo štátneho príspevku uznanému športu, pridelenému 
Slovenskej kanoistike a následne prerozdelené klubom. 
(15% klubom, granty, členské, 2% z daní, ). 
O výške finančného zabezpečenia pre jednotlivých športovcov rozhoduje VV ZKVZA s 
prihliadnutím na počet športovcov a výsledkov v športovej činnosti v roku 2022. 
Finančné zabezpečenie:

 A tím 100% preplatenia nákladov
 B tím 50% preplatenia nákladov
 Prípravka štartovné, cestovné

3. Povinnosti športovca zaradeného do A tímu: 

- zúčastňovať sa tréningov a pretekov SLP a M-SR vo svojej vekovej kategórií 

- dbať na svoj zdravotný stav a absolvovať lekársku prehliadku 

- dodržiavať zásady slušnosti a fair play nielen na pretekoch, ale aj mimo nich 

- viesť si tréningový denník športovca 

4. Zodpovedný tréner predkladá Komisii mládeže správu v rozsahu: 

 správu o činnosti, najneskôr do 30. 11. 2022 

 výsledky testovania pretekárov 2x ročne (prvá polovica novembra a druhá polovica 
februára). 

 Informáciu o pravidelnom lekárskom sledovaní zdravotného stavu športovcov a 
prípadných dlhodobých zdravotných problémoch pretekárov 

 návrh na zaradenie športovcov na ďalší rok
 Tréner má v prípade hrubého porušovania interných pravidiel alebo na žiadosť 

športovca právo vyradiť športovca z A tímu. 
 Pre zaradenie do A tímu v kategóriách C1 a K1, ak pretekár absolvuje obidve 

kategórie súčasne, sa zaradenie posudzuje osobitne v obidvoch kategóriách. 
 Komisia trénerov môže udeliť výnimku a dodatočne zaradiť športovca do A tímu po 

preukázaní objektívnych príčin, na základe ktorých sa nedostal do výberu športovcov 
(napr.: aktuálny zdravotný stav, vážne osobné dôvody) 


