Smernica o činnosti TSM v roku 2019
Kritériá pre zaradenie mládeže v roku 2020

1. Tréningové stredisko mládeže
Tréningové stredisko mládeže (ďalej TSM) je útvar pre športovú prípravu talentovanej
mládeže, s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň, vo vekovej kategórii do 16
rokov.
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.
- 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
- zabezpečiť lekárske prehliadky v zmysle zákona 440/2015 Z.z. vy č.51/2015 do 30.3.2019
3. Kritéria pre zaradenie do TSM 2020
v roku 2020 je ....
1) ročník 2004 – dorast mladší (druhý rok)
2) ročník 2005 – dorast mladší (prvý rok)
3) ročník 2006 – starší žiak
4) ročník 2007 – starší žiak
5) ročník 2008 – mladší žiak
6) ročník 2009 – mladší žiak

3.1 Kritériá pre zaradenie ročníka 2003:
- v nominačných pretekoch na MSJ a MEJ 2019 (podľa schválených nominačných
kritérií), alebo na MSR dorastu sa umiestniť
- v K1 muži a ženy do 10. miesta
– v C1 muži a ženy do 8. miesta

3.2 Kritéria pre zaradenie ročníka 2004:
- v nominačných pretekoch na MSJ a MEJ 2019 (podľa schválených nominačných
kritérií), alebo na MSR dorastu sa umiestniť:
- v K1 muži a ženy do 12. miesta
– v C1 muži a ženy do 10. Miesta

3.3 Kritéria pre zaradenie ročníka 2005 a mladší:
V konečnom rebríčku SLP žiakov 2019 sa umiestniť:


V kat. C1 sa umiestniť do 30% v rebríčku SLP žiakov a zároveň v kat. K1 do 70% v
rebríčku SLP žiakov



V kat. K1 sa umiestniť do 30% v rebríčku SLP žiakov a zároveň v kat. C1 do 70% v
rebríčku SLP žiakov

4.1. Do TSM nemôžu byť zaradení členovia SVŠ sekcie DV SK.
4.2. Tréner TSM má v prípade hrubého porušovania interných pravidiel alebo na
žiadosť športovca právo vyradiť športovca z TSM.
4.3.

Komisia mládeže môže udeliť výnimku a dodatočne zaradiť športovca do TSM po
preukázaní objektívnych príčin, na základe ktorých sa nedostal do výberu športovcov
TSM (napr.: zdravotný stav)
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