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1. Účel - účelom Ranking listu je zatraktívniť súťaže organizované na Slovensku ( M – SR, VC, MT súťaže výkonnostného charakteru podľa Súťažného poriadku SZJ, bod 2.1, pís. a ) po stránke
technickej, rozhodcovskej, materiálnej, usporiadateľskej, s cieľom dosiahnuť na týchto turnajoch čo
najväčší počet pretekárov, ako z domácich, tak aj zo zahraničných oddielov a klubov. Plánom ŠTK je
v najbližšej dobe zabezpečiť na týchto turnajoch prenos live stream, čo zabezpečí, aby sa dozvedeli
aktuálny priebeh súťaže aj tí, ktorí sa na danom podujatí nezúčastnia. ( tréneri, pretekári, rodičia
a široká verejnosť ).
Po ukončení posledného turnaja v roku budú Top 3 pretekári z každej kategórie ocenení.
V prípade úspešného uvedenia do praxe ŠTK ďalej počíta, že na základe vytvoreného aktuálneho
Ranking listu budú prvý štyria pretekári v každej hmotnostnej kategórii nasadzovaní na M – SR.
2.

Charakteristika turnajov Ranking listu:
Výsledky vybraných turnajov organizovaných na Slovensku slúžia na tvorbu Ranking listu pre
príslušnú vekovú kategóriu.. Body do Ranking listu sa započítavajú podľa bodovacej tabuľky ( za
podmienky aspoň jedného vyhratého zápasu). Vybrané turnaje danej vekovej kategórie sú považované zo
strany SZJ ako druhé najvyššie súťaže po M-SR príslušnej kategórie. Pre zaradenie do Ranking listu musí
byť splnená podmienka účasti min. 3 zahraničných štátov na VC, príp. MT.
3.
4.

Kategórie: dorastenci a dorastenky, starší žiaci a žiačky, mladší žiaci a žiačky
Bodovacia tabuľka:
Kategória
Umiestnenie

Dorastenci a
dorastenky
M-SR M-Kr

TSP

Starší žiaci a žiačky

Mladší žiaci a žiačky

M-SR M-Kr

M-SR M-Kr

TSP

TSP

M-SR
dr. st.
ž.

Liga
dorast
dorky

1.miesto

100

60

100

60

100

60

30

2.miesto

80

50

80

50

80

50

25

3. miesto

60

40

60

40

60

40

20

4.miesto

40

30

40

30

40

30

15

5.miesto

30

20

30

20

30

20

10

7.miesto

20

10

20

10

20

10

5

+ vyhr. zápas

15

10

15

10

15

10

účasť

15

10

15

10

15

10

M-SR - Majstrovstvá Slovenskej republiky

15

5
5

TSP - Turnaj slovenského pohára

Technické podmienky pre usporiadateľa:
Kluby, ktoré budú organizovať M – SR jednotlivých vekových kategórii a organizátori MT a VC
zaradených do tvorby RL musia splniť tieto podmienky:

5.



Športové zabezpečenie
 zabezpečiť kvalitnú účasť pretekárov zo zahraničia – platí pre VC a MT


Ukončenie zápasov žiakov podľa Súťažného poriadku čl. 14.3.3 do 18.00 hod.



Požiadavky na priestory a tatami
 zaistiť potrebný počet tatami o rozmeroch min. 7 x 7 m ( pre VC a MT 6 x 6 m ) + 3 m
ochrannej zóny okolo tatami a 4 m medzi tatami.
 oddelené priestory pre váženie mužských a ženských kategórií
 dostatočný počet šatní
 hľadisko pre divákov mimo plochy telocvične
 priestor pre vyhlásenie výsledkov (stupne víťazov, banery)
 zabezpečiť teplotu v hale min. 18o C meraná 1 m nad zemou



Technické zabezpečenie
 dva samostatné el. prípojky ukončené v strede stola rozhodcov ( pre VC a MT je možné
predlžovacie bubny na 230 V zapožičať zo SZJ )
 kvalitný audio systém s dvoma mikrofónmi pre riadenie súťaže a vyhlasovanie výsledkov (pre
VC a MT je možné zapožičať zo SZJ )
 2 ks váh ( 1 x muži, 1 x ženy ), prípadne viac váh pri MT a VC ( rozhodne organizátor )
 stupne víťazov
 medaile a diplomy pre víťazov ( platí pre M-SR )
 kvalitná a rýchla kopírka vrátane spotrebného materiálu
 internetové pripojenie ( káblové ) min. 4 MB/s upload/download ( pre live stream ) ukončené
v strede stola rozhodcov
 zábrany okolo tatami



Personálne zabezpečenie
 lekársky dozor oboznámený s ich prácou
 obsluhu časomiery na každú žinenku ( scoreboard ) – požadované znalosti







obsluhu videokamery - Care systému na každú žinenku
rozhodcov na TRL deleguje KR SZJ
zapisovateľ ( hlásateľ ) – pre dve tatami 1 osoba
pomocníka pre inštaláciu a demontáž technického zabezpečenia ( 1 osoba )

Finančné zabezpečenie
 usporiadateľ hradí podľa ekonomickej smernice SZJ delegovaných rozhodcov, administrátora
( platí pre VC a MT )
 pre organizátorov M – SR platí finančné zabezpečenie podľa schválenej finančnej smernice
SZJ

6.

SZJ zabezpečí:
 reklamné banery
 TV + časomieru ( notebook ) na každú žinenku ( pre VC a MT zapožičia )
 Care systém – kamera + notebook 1 x pre tatami ( pre VC a MT zapožičia )
 riadiaci software + tlačiareň ( pre VC a MT v prípade požiadavky administrátora na súťaži
zo strany organizátora )
 PC pre odosielanie Live Streamu
 PC pre zapisovateľa ( hlásateľa )
 publikáciu výsledkov na zväzovej stránke ( pre VC a MT v prípade dodania výsledkov na SZJ
v elektronickej podobe a to do 3 dní od ukončenia súťaže )
 delegáciu rozhodcov podľa smernice SZJ ( pre VC a MT minimálne 1 hlavného a 1 ďaľšieho
rozhodcu na tatami )
 inštruktora súťaže podľa smernice SZJ

7.

Zoznam usporiadateľov VC a MT navrhnutých pre zaradenie do tvorby Ranking listu:
- M – SR ml. a st. žiaci/žiačky
- M – SR družstvá st. žiaci
- M – SR dorastencov a dorasteniek
- Liga dorastencov a dorasteniek
- MT Banská Bystrica U13, U15, U18
- MT Pezinok U13, U15, U18
- MT Bardejov U13, U15, U18
- MT Rimavská Sobota U13, U15
- MT Michalovce U13, U15
- MT Považská Bystrica U13, U15, U18
ŠTK SZJ

