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1.
Talentovaná mládež je budúcou základňou športovej reprezentácie, ktorej úspešnosť je
podmienená primárnym výberom v detskom a žiackom období. Na základe toho sa stáva
významnou indikácia, na ktorý šport má dieťa pohybové predpoklady, ktoré je možné nazvať
ako štruktúrou talentovanosti. V súčasnosti nie len v SZC, ale ani v iných zväzoch neexistuje
záväzný ucelený systém posudzovania jednotlivca, ktorý by umožňoval diagnostikovať
predpoklady pre určité športové zameranie.
Nosné odvetvia SZC majú podrobne spracované smernice pre prácu s talentovanou mládežou,
s presnými podmienkami ich zaradenia. Úlohou tejto smernice je určiť podmienky pre
zaradenie talentovaného športovca v odvetví BMX do tvaru talentovanej mládeže (ďalej len
ÚTM alebo CTM ).
2.
Športovci sú zaradení do ÚTM spravidla raz ročne (od vydania licencie SZC do 31.12
príslušného roka) po splnení kritérií stanovených touto smernicou.
Kritériá sú:
•
•
•
•
•

•
•
•

Talentovaný športovec BMX musí byť z klubu, ktorý je minimálne 2 roky členom SZC
Musí mať licenciu SZC vydanú do 31.3. daného roku
Vek pre zaradenie talentovaného športovca do CTM je od 7-18 rokov vrátane
Musí byť držiteľom licencie SZC viac ako 12 mesiacov pred zaradením do zoznamu
V aktuálnom roku sa vychádza z dosiahnutých výsledkov jednotlivých pretekárov z
predchádzajúceho kalendárneho roka nasledovným spôsobom. V predchádzajúcom
roku skončil do 3. miesta na pretekoch Slovenského pohára, v celkových výsledkoch
Slovenského pohára, Majstrovstiev Slovenska alebo finálové umiestnenie na niektorom
zahraničnom podujatí odvetvia BMX.
Zúčastní sa v danom roku, keď bol zaradený, všetkých podujatí SZC odvetvia BMX,
v prípade neúčasti predloží náležité lekárske potvrdenie (viď. Štatút reprezentanta )
Zúčastní sa min. 3 zahraničných pretekov vo svojej, alebo vyššej kategórii,
v príslušnom roku zaradenia do talentovanej mládeže
Každoročne preukáže zdravotnú spôsobilosť športovca na vykonávanie príslušného
športu, ktorú posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné
1
www.cyklistikaszc.sk

Slovenský zväz cyklistiky, o. z.
SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME

Junácka 6, 832 80 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE

•
•

•

lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal lekár so špecializáciou v
špecializačnom odbore pediatria
Talentovaný športovec musí dodržiavať platné antidopingové pravidlá
Vyradenie športovca z CTM:
a) vyradenie pre nesplnenie výkonnostných cieľov
b) za závažné prehrešky voči morálke a etike
c) na návrh lekára zo zdravotných dôvodov
d) na žiadosť zákonného zástupcu u neplnoletých športovcov
e) neplnenie si povinností reprezentanta SR, účasti na Majstrovstvá SR a
súťažiach organizovaných SZC, neplnenie tréningové procesu
f) na vlastnú žiadosť športovca
g) ak sa odmietne bez primeraného dôvodu zúčastniť na súťaži, na ktorú bol
riadne nominovaný a ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch
použité verejné prostriedky
Je možné dodatočné zaradenie na základe splnenia výkonnostných kritérií po schválení
komisie BMX

3.
Za CTM BMX zodpovedá v danom roku komisiou BMX poverený vedúci CTM, ktorý
je riadený reprezentačnym trénerom BMX a úzko s ním spolupracuje. Jeho úlohou je hlavne:
•
•
•
•
•
•
•

Vytvoriť plán činnosti / schválený reprezentačným trénerom / a financovania
/ schválené komisiou BMX /, pravidelne reportovať o činnosti CTM
Viesť a aktualizovať zoznam športovcov zaradených do CTM
Zostavovanie výkazov pre SZC a komisiu BMX a ministerstvá / vyučtovanie /
Tréneri CTM sú podriadení reprezentačnemu trénerovi
Tréner CTM musí mať minimálne trénerske vzelanie / I. stupeň /
Zodpovednosť za potrebné lekárske prehliadky športovcov
Mesačná evidencia činnosti, tréningov a súťaží, zostavovanie tréningových
plánov / konzultované s reprezentačným trénerom /

4. Financovanie prípravy talentovanej mládeže BMX je z príspevkov vyčlenenými
Výkonným Výborom SZC z príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR – podprogram Výber a príprava športových talentov. O prerozdelení financií
rozhoduje komisia BMX.
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Súhrn položiek financovaných s príspevku na CTM. / podlieha schváleniu komisiu BMX /
Za výdavky na oprávnené náklady na účel rozvoja talentovaných športovcov sa považujú
výdavky vynaložené na športovcov v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe, ktorými sú výdavky
na zabezpečenie športovej prípravy a účasti športových reprezentantov a realizačných tímov v
mládežníckych vekových kategóriách na významných súťažiach podľa § 3 písm. h) Zákona o
športe, v tom výdavky na:
1. tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia
2. prenájom a prevádzku športovej infraštruktúry
3. pitný režim a doplnky výživy
4. zdravotné poistenie
5. funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia
6. diagnostiku
7. regeneráciu a rehabilitáciu
8. športové oblečenie, náradie a materiál
9. osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných
nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé
zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu
10. dopingovú kontrolu
11. cestovné poistenie športovcov
12. zabezpečenie tréningového partnera
13. poplatky za účasť na súťažiach
14. prepravu športového náradia a materiálu
15. dobrovoľníctvo v športe
16. organizovanie športových podujatí, stretnutí, zápasov a súťaží na území Slovenskej
republiky
17. cestovné náhrady do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v
znení neskorších predpisov

Filip Čillík
Komisia BMX
04/2019
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