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SMERNICA SZJ 

 

Zriadenie, činnosť a hodnotenie TOP tímu mládeže SZJ v judo 

 

I. Hlavné úlohy  

 

1. Zabezpečovanie talentovaných športovcov a vybranej mládeže v SZJ. „TOP tím 

mládeže SZJ“ je dôležitý z hľadiska postupnej dlhodobej športovej prípravy s 

plynulým prechodom do vekovej kategórie U-21 junior a juniorka. „TOP tím mládeže 

SZJ“ bude ďalším realizačným článkom vo vrcholovom športe na realizáciu a 

zabezpečovanie tréningového procesu vybraných športovcov v SZJ. 

2. Finančné zabezpečovanie dlhodobej športovej prípravy vybraných jednotlivcov z 

kategórie dorastenci a dorastenky smerom k dosiahnutiu vrcholných výkonov na 

medzinárodných podujatiach (ECup, MED, EYOF, MSD, MEJ, MSJ).  

3. Podieľanie sa na športovej reprezentácii SR a zaistenie výberu mladých talentov pre 

juniorskú a seniorskú kategóriu s vytvorením nadštandardných podmienok pre ich 

športovú prípravu. 

 

                                                    II. Výber a zaraďovanie športovcov  

 

1. Spôsob výberu a zaraďovania športovcov do projektu je stanovený na základe splnenia 

kritérií a za významné športové výsledky vo vekovej kategórii U-18 dorastenci 

a dorastenky. Kritériá pre zaradenie do TOP tímu mládeže SZJ: 

a) V TOP tíme je zaradených najviac osem (8) členov SZJ s platnou LZ SZJ. 

b) Športovec, ktorý v bežnom kalendárnom roku dosiahne vek 15 – 18 rokov. 

c) Športovec, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku od 1.1. do 15.12. sa     

umiestnil v rankingu IJF U-18 s počtom minimálne 20 bodov. 

d) Športovec, ktorý štartoval počas kalendárneho roka v dvoch hmotnostných 

kategóriách, sa body spočítavajú. 

e) Športovec, ktorý dosiahol výsledky posledným rokom v kategórii U-18, môže 

pridelené prostriedky čerpať v prvom roku kategórie U-21.  

2. Zaradením športovcov na základe splnenia horeuvedených kritérií bude informovaný 

VV SZJ do 15.12. kalendárneho roka predsedom RRT SZJ. 

 

III.  Finančný rozpočet a spôsob realizácie  

 

1. Finančné prostriedky budú pridelené na základe celkovej výšky príspevku na TOP tím 

U-18 SZJ priamo na konkrétneho športovca. 

2. Delením súčtu získaných bodov najlepších ôsmich (8) športovcov SZJ z rankingu IJF 

U-18 sa získa finančná hodnota jedného bodu.  

3. Športovcovi sa pridelí taká finančná čiastka, ktorá zodpovedá násobeniu finančnej 

hodnoty podľa bodu III, odsek 2., a ním získané body podľa rankingu IJF U-18.  



4. Maximálna finančná čiastka na jedného pretekára bude  určená nasledovne: 

a) medailové umiestnenie pretekára na MS 60 % z celkovej sumy pridelenej na 

TOP tím mládeže SZJ 

b) medailové umiestnenie pretekára na ME a EYOF 50 % z celkovej sumy 

pridelenej na TOP tím mládeže SZJ 

c) 3 x medailové umiestnenie pretekára na ECUP 40 % z celkovej sumy 

pridelenej na TOP tím mládeže SZJ 

d) 2 x medailové umiestnenie pretekára na ECUP 30 % z celkovej sumy 

pridelenej na TOP tím mládeže SZJ 

e) 1 x medailové umiestnenie pretekára na ECUP 20 % z celkovej sumy 

pridelenej na TOP tím mládeže SZJ 

f) Pretekár, ktorý dosiahol 20 bodov, avšak je bez medailového umiestnenia na 

MS, ME, EYOF a ECUP, má nárok na maximálne 10 % z celkovej sumy 

pridelenej na TOP tím mládeže SZJ. 

5. Minimálna finančná podpora na jedného pretekára musí dosiahnuť sumu aspoň 280 €.  

6. Prostriedky môžu byť použité na výcvikové tábory s medzinárodnou účasťou a 

výcvikové tábory zo súťažného kalendára EJU, na trénera, jedného sparing partnera, 

fyzioterapeuta a doplnky výživy. A tiež na rekonvalescenčné pobyty. 

7. O použití týchto prostriedkov rozhoduje osobný tréner v súčinnosti s reprezentačným 

trénerom.    

  

                                              IV.  Záverečné ustanovenia 

 

1. Za športové výsledky a umiestnenie v rankingu IJF U-18 za dané obdobie budú 

pridelené finančné prostriedky konkrétnym športovcom k 15.1. nasledujúceho 

kalendárneho roka. 

2. Predseda RRT predkladá informáciu VV SZJ o zaradených pretekároch s menom 

osobného trénera a o pridelených finančných prostriedkoch do 15.12. kalendárneho 

roka. 

3. Nevyčerpané prostriedky sa neprenášajú do ďalšieho kalendárneho roka a prepadajú v 

prospech SZJ. 

4. Neprerozdelené finančné prostriedky pre TOP tím sa presúvajú do pohyblivej čiastky 

CTM. 

 

 

Pezinok, 8.12.2022 


