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Agenda : Komisia mládeže  
Schválil :  VV Sekcie divokých vôd, dňa 31.1.2017  
Účinnosť : pre súťažný rok 2017 

 
 
 
 
1. Tréningové stredisko mládeže  
 
Tréningové stredisko mládeže ( ďalej TSM) je útvar pre dlhodobú koncentrovanú športovú 
prípravu najtalentovanejšej mládeže, s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú 
úroveň, vo vekovej kategórii do 16 rokov. 
 
Zriadenie TSM navrhuje VV Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky. 
 
2. Úlohy TSM 
 
Úlohou TSM je realizácia tréningového procesu vybraných športovcov, zvyšovanie ich 
športovej výkonnosti v optimálnom veku a ich príprava pre reprezentačné družstvo juniorov. 
 
- zabezpečiť pravidelné lekárske a fyzioterapeutické prehliadky  
- realizuje 2x ročne testovanie mládeže podľa jednotnej metodiky, platnej pre všetky TSM  
-  vytvárať u športovcov trvalý vzťah k športu a pravidelnému športovému tréningu. 
-  zabezpečuje výchovu športovca v duchu fair play a v boji proti negatívnym javom v športe 
- systematický športový tréning špecifický pre jednotlivé vekové kategórie s prienikom do 

výkonnostných skupín 
 
 
3. Kritéria pre zaradenie do TSM  
 
   v roku 2018 je ....  

1) ročník 2002 – dorast mladší (druhý rok) 
2) ročník 2003 – dorast mladší (prvý rok) 
3) ročník 2004 – starší žiak 
4) ročník 2005 – starší žiak 
5) ročník 2006 – mladší žiak 
6) ročník 2007 – mladší žiak 

 
Podmienkou pre zaradenie do TSM je účasť na SLP dospelých a výsledkov na M SR žiakov a 
dorastu. Pretekári budú do TSM pre súťažný rok 2018  zaradení podľa výsledkov v roku 2017 
a ich zoznam bude zverejnený na webovej stránke zväzu do 15.11.2017. 
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3.1 Kritéria pre zaradenie ročníka narodenia 2001 : (dorast mladší)  
- v nominačných pretekoch na MSJ a MEJ 2017 (podľa schválených nominačných 
kritérií)  umiestniť sa do 8. miesta v nominácií juniorov a zároveň v konečnom 
rebríčku SLP získať umiestnenie v prvej polovici II.VT. Pre zaradenie musia byť 
splnené obidve kritéria súčasne. 

3.2     Kritéria pre zaradenie ročníka narodenia 2002 : (dorast mladší) 
- v nominačných pretekoch na MSJ a MEJ 2017 (podľa schválených nominačných 
kritérií) umiestniť sa do:  

1. v  K1 muži a ženy do 12. miesta v nominácií juniorov a zároveň v konečnom 
rebríčku SLP získať umiestnenie v prvej polovici v celkovom rebríčku SLP  
II.VT. 

2. v  C1 muži a ženy do 8. miesta v nominácií juniorov a zároveň v konečnom 
rebríčku SLP získať v celkovom rebríčku SLP  II.VT 

3.3     Kritéria pre zaradenie ročníka narodenia 2003-2007: (žiaci)  
- zúčastniť sa a byť zaradený vo výsledkovej listine (nie DNF) na pretekoch 
organizovaných Sekciou  DV SK v Liptovskom Mikuláši alebo v Čunove.  
Súčasne splniť jedno z kritérií : 
a) Na MSR starších žiakov sa umiestniť do 6. miesta v individuálnej kategórií C1, K1. 
b) V konečnom rebríčku SLP sa umiestniť v prvej pätine  III.VT.  

  
  

3.4.1 Do TSM nemôžu byť zaradení členovia stredísk vrcholového športu s 
kompletným finančným zabezpečením, členovia CTM, členovia Top tímu. 

3.4.2 Tréner TSM má v prípade hrubého porušovania interných pravidiel alebo na 
žiadosť športovca právo vyradiť športovca z TSM.  

3.4.3  Pre zaradenie do TSM v kategóriách C1 a K1, ak pretekár absolvuje obidve 
kategórie súčasne, sa zaradenie posudzuje osobitne v obidvoch kategóriách. 

 
3.4.4 Komisia mládeže môže udeliť výnimku a dodatočne zaradiť športovca do TSM  

po preukázaní objektívnych  príčin, na základe ktorých sa nedostal do výberu 
športovcov TSM 2018 (napr.: aktuálny zdravotný stav, vážne osobné dôvody) 
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4.      Finančné zabezpečenie TSM 
         Financovanie TSM je zabezpečené zo štátneho príspevku uznanému športu, 

pridelenému Slovenskej kanoistike a následne Sekcii divokých vôd. 
 O výške finančného zabezpečenia pre jednotlivé TSM rozhoduje VV Sekcie DV SK 

s prihliadnutím na počet športovcov  a  výsledky v športovej činnosti v roku 2017. 
 

4.1 Bodové hodnotenie kvality : 
a) zisk medaile v individuálne kategórii na MSJ, MEJ                        8 bodov 
b) štart na MSJ, MEJ vo vodnom slalome                                   4 body 
c) pretekár s I. VT vo vodnom slalome                                               4 body 
d) pretekár s II. VT vo vodnom slalome                                               3 body 
e) pretekár s III. VT vo vodnom slalome                                   1 bod 

 
f) V prípade, že pretekár (ka) získa kvalitatívne body v kategórii C1, C1ž a zároveň aj 

v K1, K1ž  budú tieto body zarátané súčasne.  

4.2 Výpočet  pridelených finančných prostriedkov : 
  O výpočte finančného zabezpečenia pre jednotlivé TSM v roku 2018 rozhoduje VV   
  Sekcie DV SK.  

4.3 Použitie  pridelených finančných prostriedkov : 
- športovú prípravu členov TSM, 
- prenájom tréningových priestorov, 

 - účasť na športových podujatiach všetkých vekových kategórii, 
- nákup najnutnejšieho športového vybavenia neinvestičného charakteru, 
- odmeny pomocným trénerom, 
- lekárske zabezpečenie. 
 

5. Povinnosti športovca zaradeného do TSM 
- 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 

 
6.       Zodpovedný tréner TSM  predkladá Komisii mládeže správu za TSM v rozsahu: 
 

a) správu o činnosti TSM, najneskôr do 31. 10. 2017 
b) výsledky testovania pretekárov 2x ročne (prvá polovica októbra a druhá polovica 

februára). 
c) Informáciu o pravidelnom lekárskom sledovaní zdravotného stavu športovcov a 

prípadných dlhodobých zdravotných problémoch pretekárov 
d)  návrh na zaradenie športovcov do TSM na ďalší rok s odôvodnením tohto návrhu 
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7.   Hodnotenie činností 
 
Komisia mládeže vyhodnotí činnosť jednotlivých TSM a predseda Komisie mládeže následne 

predkladá na VV Sekcie návrhy na zrušenie, zriadenie, resp. rozšírenie TSM. 
  
VV Sekcie divokých vôd zverejní na webovej stránke kritéria pre zaradenie do TSM pred 

začiatkom nového súťažného ročníka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.1.2017                                                                                 Komisia mládeže Sekcie DV SK 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


