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Kritéria pre zaradenie organizácii do programu ZCPM CC a hodnotenie 

činnosti  ZCPM CC 

 

Zväzové centrum prípravy mládeže v cestnej cyklistike (ďalej len „ZCPM CC“) 

je program podpory  slovenských cyklistov v cestnej cyklistike kategórie U23 

(do 23 rokov).  

Cieľom programu ZCPM CC je podpora organizácii (oddielov, klubov, tímov) 

registrovaných Slovenským Zväzom Cyklistiky prostredníctvom pridelenej 

finančnej dotácie pre jednotlivých cyklistov.  

 

Kritéria pre zaradenie organizácie do ZCPM CC: 

 

Organizácia uchádzajúca sa o zaradenie do programu ZCPM SZC musí spĺňať 

všetky nasledujúce podmienky: 

 
1. Organizácia je aktuálnom roku pridelenia dotácie registrovaná na 

Slovenskom Zväze Cyklistiky (ďalej len „SZC“), 

2. Organizácia doručí na sekretariát SZC žiadosť o zaradenie do ZCPM CC 

a to najneskôr do 28.februára v aktuálnom roku pridelenia dotácie. 

Žiadosť môže byť doručená poštou alebo e-mailom (kontaktná osoba je 

športový riaditeľ cestnej cyklistiky). Súčasťou žiadosti je menný zoznam 

cyklistov s číslom licencie SZC a UCI kódom. 

3. Počet členov organizácie je minimálne 6 cyklistov s vydanou licenciou 

SZC v kategóriách Muži ELITE a U23. Licencia musí byť vydaná do 28. 

februára v aktuálnom roku pridelenia dotácie. 

4. Počet členov organizácie sú minimálne 3 cyklisti s vydanou licenciou 

SZC v kategórii U23. Licencia musí byť vydaná do 28. februára v 

aktuálnom roku pridelenia dotácie. 

5. Minimálny koeficient organizácie dosiahnutý súčtom získaných bodov do 

koeficientu organizácie je 50* (viď. vzorec pre výpočet financovania), 

klub s nižším koeficientom ako 50 nebude zaradený do programu ZCPM 

CC 

6. Cyklista zaradený do programu ZCPM CC je v prípade nominácie 

reprezentačným trénerom U23 povinný zúčastniť sa pretekov družstva 

Slovenskej Reprezentácie U23. V prípade porušenia vyššie uvedených 

pravidiel bude cyklista v aktuálnom i nadchádzajúcom roku vyradený 

z programu ZCPM CC   

7. Vyššie uvedené kritéria sa nevzťahujú na kategóriu cyklistiek U23 (do 23 

rokov) 
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8. Hodnotenie a financovanie ZCPM CC: 

 

Zväzové centrum prípravy mládeže v cestnej cyklistike je financované 

z finančných prostriedkov  vyčlenenými Výkonným Výborom SZC  z dotácie 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR –podprogram Výber a 

príprava športových talentov. 

 

Základom, pre prerozdelenie pre ZCPM CC je dosiahnutý koeficient organizácie 

Koeficient organizácie pre pridelenie finančnej dotácie pre ZCPM CC v 

aktuálnom roku vychádza z dosiahnutých výsledkov jednotlivých pretekárov z 

predchádzajúceho kalendárneho roka nasledovným spôsobom: 

 
Hodnotenie cyklistov  v kategórii U23 podľa počtu získaných UCI bodov:  

1 UCI bod  = 10 bodov do koeficientu organizácie  

 

Hodnotenie cyklistov v kategóriách U23 a Junior podľa počtu bodov 

získaných v Slovenskom Pohári:  
1 bod v Slovenskom Pohári = 1 bod do koeficientu organizácie  

(Juniorom sa do koeficientu  započítavajú body získané v pretekoch so 

spoločným štartom kategórii Junior+U23+Muži ELITE ) 

 

Hodnotenie cyklistov v kategórii Junior podľa počtu bodov získaných v 

Slovenskom Pohári mládeže: 

1 bod V Slovenskom Pohári mládeže  = 0,5 bodu do koeficientu organizácie (do 

koeficientu  sa nezapočítavajú body získané v pretekoch so spoločným štartom 

kategórii Junior+U23+Muži ELITE) 

 

Hodnotenie cyklistov kategórie U23 za účasť v s družstve Slovenskej 

Reprezentácie U23: 

Za účasť cyklistu na pretekoch v družstve Slovenskej Reprezentácie U23, ktoré 

sa prekrývajú s termínom preteku Slovenského Pohára získava organizácia 20 

bodov do koeficientu organizácie.  

 

Hodnotenie cyklistiek kategórie U23 za účasť na pretekoch Slovenského 

Pohára a za účasť v družstve Slovenskej Reprezentácie. 

Cyklistka kategórie U23 ktorá štartovala v predchádzajúcom roku spolu aspoň na 

piatich pretekoch Slovenského Pohára a v družstve Slovenskej Reprezentácie, 

získava dotáciu v hodnote 50 bodov koeficientu organizácie.   

 

Organizácia ktorá usporiada v aktuálnom roku pridelenia dotácie aspoň jeden 

pretek jednotlivcov s hromadným štartom kategórie ELITE  a U 23 zaradený v 

kalendári SP získa 80 bodov do koeficientu organizácie. (Organizovanie 

viacerých pretekov nie je bodovo ohodnotené) 
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Vzorec pre výpočet finančnej dotácie organizácie je nasledovný: 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  

                                                                           

  


