
 

KRITÉRIÁ Slovenského zväzu sánkarov 
pre zaradenie do zoznamu talentovanej mládeže 

 
 

1. Tieto kritériá stanovujú podmienky pre zaradenie športovcov do menného zoznamu 
talentovanej mládeže Slovenského zväzu sánkarov (ďalej len “TM SZS”).  

2. Základným východiskom a účelom týchto kritérií je zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre 
športovú činnosť a prípravu športovcov zaradených do menného zoznamu TM SZS. 

3. V SZS bude podpora talentovanej mládeže sústredená do centra spoločnej športovej 
prípravy na vopred určených miestach a termínoch, pričom náklady tejto športovej prípravy 
športovcov zaradených do menného zoznamu TM SZS budú financované z príslušného 
percenta rozpočtu SZS určených pre TM.  

4. Športovci vybraní na základe aktuálneho stavu výkonnosti sa budú na návrh trénera 
reprezentácie SR zúčastňovať na spoločnej príprave TM SZS v zmysle plánu schváleného 
výkonným výborom SZS. Neúčasťou na jednotlivých podujatiach spoločnej športovej prípravy 
nevzniká športovcovi nárok na čerpanie náhrady podpory z dôvodu jeho neúčasti na spoločnej 
športovej príprave.  

5. Menný zoznam TM SZS sa ustanovuje pre každý kalendárny rok vždy ku 31.5. príslušného 
kalendárneho roka.  
6. Do menného zoznamu TM SZS sa zaraďujú športovci na základe dosiahnutého veku podľa 
bodu 7. a splnenia najmenej dvoch z nasledujúcich (A, B, C, D) kritérií:   
 
A. účastník aspoň jedných medzinárodných pretekov v sánkovaní v sezóne 2018/2019 a to:  

a) svetový pohár juniorov/MEJ/MSJ  

b) medzinárodné žiacke preteky FIL hry mládeže/Rennsteigpokal Oberhof/Sommercup 
Zwickau/Sommercup Ilmenau/MČR Smržovka/MP Krynica 

B. účastník aspoň jedného reprezentačného VT v sezóne 2018/2019 

C. umiestnenie v rebríčku st. žiakov v sezóne 2018/2019 do 8. miesta/v rebríčku kontrolných 
pretekov juniorov do 8. miesta 

D. výber športovca podľa uváženia hlavného trénera, kde je rozhodujúca účasť v domácich 
súťažiach a v zahraničných súťažiach, výsledky vstupných a výstupných testov. 
 
7. Pre zaradenie do menného zoznamu TM SZS je rozhodujúci vek 13 - 23 rokov (pre rok 2019 
ročníky 2006-1996) a splnenie daných kritérií.  
 
Tieto kritériá schválila 24. Konferencia SZS dňa 25.5.2019 s účinnosťou od kalendárneho roka 
2019.  
 


