
Zväzové centrum podpory mládeže do 23 rokov v MTB (ZCPM MTB XC) 

Metodika zaradenie pretekára do podpory: 

 

Každý pretekár/pretekárka (U 23), ktorý/ktorá splní nižšie uvedené podmienky bude 

zaradený/na do systému ZCPM MTB XC a jeho/jej materský klub na základe podpisu zmluvy 

o spolupráci so SZC na neho/ňu dostane alikvotnú dotáciu na základe počtu získaných bodov. 

Ak bude do systému ZCPM zaradený pretekár/pretekárka, ktorý/ktorá je členom zahraničného 

tímu, dotácia bude priamo na pretekára/ku, ktorý/ktorá bude povinný/na na jej zúčtovanie 

predložiť relevantné účtovné doklady podľa pravidiel SZC (najneskôr do 15. 11. 2020). 

 

  

1. Prepočty UCI bodov a bodov zo Slovenského pohára do bodového hodnotenia 

ZCPM MTB XC. 

 

  

1 UCI bod = 10 bodov do ZCPM MTB XC pre kategórie U23 muži a juniori „druhoročáci.“ 

1 UCI bod = 5 bodov do ZCPM MTB XC pre kategórie U23 ženy a juniorky 

„druhoročáčky.“ 

1 bod získaný v konečnom rankingu Slovenského pohára = 1 bod do ZCPM MTB XC pre 

kategórie U23 muži/ženy. 

1 bod získaný v konečnom rankingu Slovenského pohára = 0,5 bodu do ZCPM MTB XC 

pre kategórie juniori/juniorky „druhoročáci.“ 

 

2. Zaradenie pretekára/pretekárky do ZCPM MTB XC. 

 

Do systému podpory ZCPM MTB XC bude zaradený ten pretekár/pretekárky, ktorý/ktorá 

za predchádzajúcu pretekovú sezónu získal/la aspoň 100 ZCPM bodov počas minimálne 3 

pretekových štartov v MTB XC (pretekár/pretekárka, ktorý/ktorá získa len z jediného MTB 

štartu aj viac ako 100 bodov nebude do systému ZCPM MTB XC zaradený/zaradená). 

Nárok na čerpanie dotácie ZCPM MTB XC má zaradený pretekár/pretekárka (jeho 

materský klub) až po absolvovaní minimálne troch pretekových štartov v aktuálnej pretekovej 

sezóne v MTB XC (SP, UCI podujatia, preteky národných pohárov zahraničných cyklistických 

federácií). 

Ak pretekár/pretekárka, zaradený/na do ZCPM MTB XC prejde v aktuálnej pretekovej 

sezóny do vekovej kategórie Elite muži/ženy a splní vyššie uvedené podmienky, dotácia ZCPM 

MTB XC za takéhoto pretekára/pretekárku pripadne tímu, ktorého bol/bola členom pred 

posunom do Elite („výchovné“).  

Do systému podpory ZCPM MTB XC sa jednému pretekárovi započíta maximálne 1000 

ZCPM bodov.  

 

3. Finančná hodnota 1 ZCPM MTB XC bodu. 

 

Finančná hodnota jedného „ZCPM MTB XC“ bodu (v Eurách) bude vyčíslená podielom 

celkovej dotácie na ZCPM MTB XC (od SZC) v aktuálnom kalendárnom roku súčtom všetkých 

ZCPM MTB XC bodov, ktoré získali v predchádzajúcej pretekovej sezóne pretekári/pretekárky 

zaradení/né do systému ZCPM MTB XC pre aktuálnu pretekovú sezónu. 

 

 

 

 



 

4. Zoznam pretekárov/pretekáriek zaradených do systému ZCPM MTB XC pre rok 

2020. 

 

 

Meno                          UCI body                 SP body                     Spolu ZCPM MTB XC body 

 

J.Jenčuš                         500                          210                                             710 

M.Trnka                         10                          172.5                                         182.5 

R.Paulechová                530                          260                                             790 

R.Kurnický                   160                          129                                             289 

T.Meriač                                                       121                                             121 

M.Baco                         280                          108                                             388 

Mikolajčík                                                    108                                             108 

K.Podoba                      250                           85                                              335 

J.Kurty                          800                           82                                              882 

E.Glajzová                    420                          215                                             635 

M. Ulík                                                                                                           1000 

 

 

 

Vypracovali: Róbert Glajza, Martin Belás, komisia MTB XC. 


