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Smernica SZC Program podpory talentov U23 
 

1. Charakteristika Programu podpory talentov U23 

 

Program podpory talentov U23 (ďalej len „PPT U23“) je program podpory talentovaných 

slovenských cyklistov a cyklistiek odvetví cyklistiky kategórie U23 (19 - 23 rokov) pričom 

posúdenie veku sa vykonáva k poslednému dňu súťažného obdobia uvedeného v kalendári 

UCI v jednotlivých odvetviach cyklistiky. 

 

Cieľom programu PPT U23 je najmä podpora riadneho člena SZC s talentovanými 

cyklistami a talentovaných cyklistov pôsobiacich v zahraničí, ktorí sú rovnako registrovaní 

Slovenským Zväzom Cyklistiky. Podpora je prostredníctvom prideleného finančného 

príspevku, ktorý pre dané obdobie schvaľuje Výkonný výbor SZC pre jednotlivých 

cyklistov/cyklistky podľa určených kritérií jednotlivých odvetví cyklistiky.  

 

Program podpory talentov U23 v cyklistike je financovaný z príspevku Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR – podprogram Výber a príprava športových talentov. 

 

 

2. Podmienky čerpania príspevku: 

 

Za výdavky na oprávnené náklady na účel rozvoja talentovaných športovcov sú definovné 

v zmluve k CTM, ktorá tvorí prílohu tejto smernice.  

 

3. Kritériá pre zaradenie do PPT U23  

 

Riadny člen/Individuálny člen uchádzajúca sa o zaradenie do programu PPT U23 musí 

spĺňať všetky nasledujúce podmienky: 

 

1. Riadny člen/Individuálny člen je v aktuálnom roku pridelenia príspevku registrovaná 

na Slovenskom Zväze Cyklistiky (ďalej len „SZC“), 

2. Talentovaní jednotlivci sú tí, ktorí splnili individuálne hodnotiace kritéria 

v jednotlivých odvetviach podľa bodu 3.1 až 3.8  
3. Cyklista zaradený do programu PPT U23 je v prípade nominácie reprezentačným 

trénerom U23 povinný zúčastniť sa pretekov družstva Slovenskej Reprezentácie U23 

(podľa štatútu reprezentanta).  

 

 

3.1. Cestná Cyklistika 

 

Kritériá, hodnotenie a financovanie PPT U23 CC: 

 

Talentovaní jednotlivci sú tí, ktorí získali aspoň 80b v hodnotení koeficientu PPT U23 

podľa rebríčka EXTRALIGY U23 alebo EXTRALIGY Juniorov za uplynulý rok do 

konca decembra. 
 

Základom, pre prerozdelenie financií z PPT U23 CC je dosiahnutý koeficient 

jednotlivca. Koeficient jednotlivca pre pridelenie finančnej dotácie z PPT U23 CC v 

aktuálnom roku vychádza z dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho kalendárneho 

roka nasledovným spôsobom: 
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Hodnotenie cyklistov/cyklistiek  v kategórii U23 podľa počtu získaných UCI bodov 

mimo majstrovstiev Slovenska alebo UCI NCup bodov do konca 

predchádzajúceho kalendárneho roku: 

1 UCI bod  = 20 bodov do koeficientu hodnotenia PPT U23 CC  

 

Hodnotenie cyklistov/cyklistiek v kategórii U23 podľa zisku bodov v rebríčku 

EXTRALIGY U23 do konca predchádzajúceho kalendárneho roku.  

1 bod v extralige U23 = 1 bod do koeficientu hodnotenia PPT U23 CC 

Aj keď juniori budú figurovať v rebríčku EXTRALIGY U23 z pretekov zo spoločným 

štartom budú im tieto body normálne zarátané do ich koeficientu    

 

Hodnotenie cyklistov/cyklistiek v kategórii Junior podľa počtu bodov získaných 

v Extralige mládeže: 

1 bod v Extralige mládeže  = 0,25 bodu do koeficientu hodnotenia  

 

Hodnotenie jednotlivca za dokončenie pretekov/etapy na pretekoch UCI podľa 

bodovacej tabuľky extraligy. V prípade ME, MS, OH a EH aj hodnotenie nominácie 

a postavenia sa na štart podľa tabuľky extraligy. 

 

Hodnotenie cyklistov/cyklistiek kategórie U23 za účasť v družstve Slovenskej 

reprezentácie U23 do konca predchádzajúceho kalendárneho roku: 

Za účasť cyklistu na pretekoch v družstve Slovenskej Reprezentácie U23 alebo iného 

výberu zastrešeného SZC, ktoré sa prekrývajú s termínom pretekov Slovenského Pohára 

získava jazdec 20 bodov do extraligy. 

 

Ak sa najlepší pretekár reprezentačného výberu umiestni v celkovom hodnotení 

pretekov (MS, ME, Ncup, UCI2.1, UCI1.1, OH, EH) do 15. miesta, pretekári ktorí mu 

dopomohli k tomuto umiestneniu, ku svojim získaným bodom dostanú 30% bodov 

najlepšieho pretekára za celkové umiestnenie (konečný súčet bodov pomáhajúceho 

pretekára však nemôže byť väčší ako zisk bodov za celkové umiestnenie najlepšieho). 

Pretekárov, ktorým majú byť body pridelené určí športový riaditeľ v správe z pretekov.   

 

Príklad A: 

Najlepší pretekár skončil na MS na 3.mieste tj. 1200 bodov. Jeho kolega ktorý mu 

pomohol skončil na 17.mieste tj. 480 bodov + 360bodov = 840 bodov do extraligy. 

 

Príklad B: 

Najlepší pretekár skončil na MS na 3.mieste tj. 1200 bodov. Jeho kolega ktorý mu 

pomohol skončil na 5.mieste tj. 950 bodov + 360bodov = 1310 bodov (do extraligy 

zapíšeme len 1200 rovnako ako najlepší)  

 

Vzorec pre výpočet finančného príspevku jednotlivca/organizácie je nasledovný:

 

Celková suma dotácie 
PPT U23 CC 

Súčet všetkých bodov 
do koeficientov 

jednotlivca/organizácii 
PPT U23 CC*

Jednotková hodnota 
príspevku 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
! Maximálna suma príspevku na pretekára je 10 000€. 

 

 

3.2.  Horská cyklistika – Cross Country  

 

Kritériá, hodnotenie a financovanie PPT U23 MTB XC: 

 

Talentovaní jednotlivci sú tí, ktorí dosiahnu hodnotu koeficientu PPT U23 XC aspoň na 

úrovni 60 bodov – podľa časti „Hodnotenie a financovanie PPT U23 XC“.  
 

V prípade porušenia bodu 4 odsek 4 bez viditeľného zranenia alebo včasného 

oznámenia a zdokladovania zdravotného stavu (ihneď ako sa dozvie nomináciu alebo 

ihneď ako zistí zhoršenie zdravotného stavu) bude jeho dotácia z programu PPT U23 

XC v nadchádzajúcom roku krátená nasledovne:  

a. - 30% v prípade neúčasti na vrcholnom podujatí ako je MS, ME, OH, EH,  

b. - 20% v prípade neúčasti na UCI pretekoch.  

 

Štatutár/tréner organizácie/jednotlivec je povinný do 30 dní po podpise zmluvy o 

zaradení do PPT U23 XC odovzdať koordinátorovi MTB XC v písomnej forme 

kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele realizovaného tréningového zaťaženia 

zaradeného športovca/športovcov do PPT U23 XC za trojmesačné obdobie 

predchádzajúce dátumu podpisu zmluvy a plán tréningovej a pretekovej činnosti na tri 

mesiace od dátumu podpisu zmluvy. Toto ustanovenie má zabrániť podpore športovcov 

s neadekvátnou športovou prípravou naznačujúcou ukončenie aktívnej športovej 

kariéry. 

 

Hodnotenie cyklistov/cyklistiek  v kategórii U23 podľa počtu získaných UCI bodov 

(mimo majstrovstiev Slovenska) a bodov za Slovenský pohár (konečné poradie) do 

konca predchádzajúceho kalendárneho roku:  

Do koeficientu hodnotenia PPT U23 XC sa športovcovi započíta súčet počtu získaných 

UCI bodov (pretekárovi/pretekárke sa počítajú tri najlepšie umiestnenia v jednotlivých 

pretekoch UCI klasifikácie) (ich 10 násobok) a bodov zo Slovenského pohára.   

  

Hodnotenie cyklistov/cyklistiek v kategórii Junior („druhoročákov“) podľa počtu 

získaných UCI bodov (mimo majstrovstiev Slovenska) a bodov za Slovenský pohár 

(konečné poradie) do konca predchádzajúceho kalendárneho roku:   

Do koeficientu hodnotenia PPT U23 XC sa športovcovi započíta súčet počtu získaných 

UCI bodov (pretekárovi/pretekárke sa počítajú tri najlepšie umiestnenia v jednotlivých 

Jednotková hodnota 
príspevku

Súčet bodov získaných do 
koeficientu 

jednotlivca/organizácie

Výška príspevku pre 
jednotlivca/organizáciu 

PPT U23 CC
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pretekoch UCI klasifikácie) (ich 10 násobok) a bodov zo Slovenského pohára 

vynásobený koeficientom 0,25.    

  

Hodnotenie cyklistov/cyklistiek kategórie U23 a juniorov za účasť v družstve 

Slovenskej reprezentácie U23/juniorov do konca predchádzajúceho kalendárneho 

roku:  

Za každú účasť cyklistu na pretekoch v družstve Slovenskej Reprezentácie U23 alebo 

iného výberu zastrešeného SZC sa takémuto športovcovi započíta do koeficientu 

hodnotenia PPT U23 XC 15 bodov. Ak sa pretekár umiestni na ME, MS, EH, CDM, OH 

do 20 miesta, získa ďalších 500, 490, 480, 470, ..... 300 bodov v závislosti od 

umiestnenia (prvé miesto = 500 bodov, každé ďalšie umiestnenie mínus 10 bodov). 

Juniorskému pretekárovi, ktorý prechádza do kategórie U 23 sa takto získané body 

vynásobia koeficientom 0,25 a to je jeho hodnota koeficientu hodnotenia PPT U23 XC.  

  

Konečná hodnota koeficientu PPT U23 XC pretekára U23 je tvorená súčtom bodov 

získaných v odstavcoch A a C; konečná hodnota koeficientu PPT U23 XC 

juniorského pretekára je tvorená súčtom bodov získaných v odstavcoch B a C.   

 

Vzorec pre výpočet finančného príspevku jednotlivca/organizácie je nasledovný:  

  

          

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

  

! Maximálna suma príspevku na pretekára je 5 000€. 

 

3.3. Horská cyklistika – zjazd 

Podmienky zaradenia  

Výber talentovaného športovca / športovkyne je spravidla raz ročne a to buď na 

začiatku športovej sezóny, na základe výsledkov a predpokladov zo sezóny 

predchádzajúcej. Komisia MTB DHI/ EN, vedúci ZPPT, reprezentačný tréner si 

vyhradzuje právo aj na posúdenie a dodatočné zaradenie športovca / športovkyne počas 

pretekárskej sezóny na základe stanovených kritérií. 

 

Jednotková hodnota  
príspevku 

Súčet bodov získaných do  
koeficientu  

jednotlivca/organizácie 

Výška príspevku pre  
jednotlivca/organizáciu  

PPT U23 XC 

Celková suma dotácie  
PPT U23 XC  

Súčet všetkých bodov do  
koeficientov  

jednotlivca/organizácii  
PPT U23 XC* 

Jednotková hodnota  
príspevku  
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Kritéria 

1. športovec / športovkyňa musí byť držiteľom licencie SZC vydanej v príslušnom 

roku. 

2. musí byť držiteľom licencie v predchádzajúcom roku, na základe ktorého bol 

športovec / športovkyňa zaradená do ZPPT. 

3. umiestnenie v predchádzajúcom roku do 3. miesta v SPDH / SPEN. 

4. umiestnenie do 3. miesta na pretekoch MSR DH / EN 

5. umiestnenie v TOP 5 v Európskom pohári alebo umiestnenie v TOP 20 na 

pretekoch Svetového pohára v zjazde.  

6. pretekár má povinnosť sa zúčastniť všetkých pretekov Slovenského pohára 

z disciplíny buď DHi alebo EN. V prípade neúčasti predloží náležité lekárske 

potvrdenie alebo upozorní písomne trénera ZPPT na okolnosti brániace jeho 

účasti min. 3 dni pred termínom podujatia . 

7. zúčastní sa minimálne dvoch zahraničných pretekov z kategórie : národný pohár, 

Európsky pohár alebo Svetový pohár.  

8. preukáže potvrdenie zdravotnej spôsobilosti športovca na výkon príslušnej 

disciplíny, ktoré posudzuje lekár so špecializáciou v odbore športu alebo 

telovýchovy.  

9. športovec / športovkyňa dodržiavajú platné Antidopingové pravidlá. 

Ukončenie členstva športovca / športovkyne v ZPPT 

1. nenaplnenie výkonnostných cieľov a výsledkov.  

2. nesplnenie povinností voči reprezentácii (neúčasť na pretekoch, sústredeniach 

a pod.) 

3. nesplnenie niektorého alebo viacerých bodov z kritérií smernice ZPPT pre 

odvetvie.  

4. na žiadosť zákonného zástupcu u neplnoletých športovcov 

5. na vlastnú žiadosť športovca 

6. za závažne morálne a etické prehrešky  

7. na základe návrhu lekára alebo nevyhovujúcemu zdravotnému stavu.  

 

Vedenie a koordinácia ZPPT 

Komisia MTB DHI / EN je zodpovedná spolu s vedúcim ZPPT a reprezentačným 

trénerom za riadenie jednotlivých ZPPT.  

Úlohou je vytvorenie plánu aktivít a nastavenie financovania ZPPT. Kontrolovať 

činnosti a kritéria športovcov zaradených do centra talentovanej mládeže a pravidelné 

konzultácie s jednotlivými trénermi. Udržiavať aktuálny zoznam športovcov / 

športovkýň zaradených do ZPPT. Kontrola financovania a vyúčtovaní.  

Financovanie 

Príspevky na financovanie ZPPT vyčleňuje výkonný výbor SZC za dosiahnutú 

výkonnostnú úroveň športovcov / športovkýň zaradených do útvaru ZPPT . 

Následne prerozdelenie financií rozhoduje a schvaluje komisia MTB DHI / EN spolu 

s reprezentačným trénerom.  

Finančný príspevok môže byť použitý výlučne len na aktivity spojené s výdavkami, 

ktoré sú vynaložené na športovcov v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe, ktorými sú 
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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. 

 

3.4. Dráhová Cyklistika  

 

Kritériá, hodnotenie a financovanie PPT U23 Dráhová Cyklistika: 

 

Talentovaní jednotlivci sú tí, ktorí získali aspoň 500b v hodnotení koeficientu PPT U23 

podľa rebríčka EXTRALIGY Seniorov (redukované o poradie pretekárov kategórie 

U23) alebo EXTRALIGY Juniorov za uplynulý rok do konca decembra. 
 

Základom, pre prerozdelenie financií z PPT U23 DC je dosiahnutý koeficient 

jednotlivca. Koeficient jednotlivca pre pridelenie finančnej dotácie z PPT U23 DC v 

aktuálnom roku vychádza z dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho kalendárneho 

roka nasledovným spôsobom: 

 

Hodnotenie cyklistov/cyklistiek v kategórii U23 podľa počtu bodov získaných v 

Extralige Seniorov do konca predchádzajúceho kalendárneho roku. Spôsob 

bodovania do extraligy je uvedený v tabuľke, ktorá je prílohou tejto smernice. 

 

Hodnotenie cyklistov/cyklistiek v kategórii Junior podľa počtu bodov získaných 

v Extralige mládeže do konca predchádzajúceho kalendárneho roku: 

1 bod v Extralige mládeže  = 0,5 bodu do koeficientu hodnotenia  

 

Vzorec pre výpočet finančného príspevku jednotlivca/organizácie je nasledovný:

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

 
Rozdelenie financií z PPT U23 DC medzi mužskú a ženskú kategóriu sa realizuje 

pomerným delením. Napríklad ak podmienky zaradenia splnilo 10 cyklistov z toho 6 

bolo mužov a 4 ženy rozdelenie finančného príspevku je realizované v pomere 6:4 v 

prospech mužov. 

 

 

 

 

Celková suma dotácie 
PPT U23 DC 

Súčet všetkých bodov 
do koeficientov 

jednotlivca/organizácii 
PPT U23 DC

Jednotková hodnota 
príspevku 

Jednotková hodnota 
príspevku

Súčet bodov získaných do 
koeficientu 

jednotlivca/organizácie

Výška príspevku pre 
jednotlivca/organizáciu 

PPT U23 DC
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3.5. Cyklokros 

 

Kritériá, hodnotenie a financovanie PPT U23 Cyklokros: 

 

Talentovaní jednotlivci sú tí, ktorí získali podporu najmenej 500€ v hodnotení 

koeficientu PPT U23 podľa rebríčka EXTRALIGY Seniorov (redukované o poradie 

pretekárov kategórie U23) alebo EXTRALIGY Juniorov za uplynulý rok do konca 

decembra. 
 

Základom, pre prerozdelenie financií z PPT U23 CX je dosiahnutý koeficient 

jednotlivca. Koeficient jednotlivca pre pridelenie finančnej dotácie z PPT U23 CX v 

aktuálnom roku vychádza z dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho kalendárneho 

roka nasledovným spôsobom: 

 

Hodnotenie cyklistov/cyklistiek v kategórii U23 podľa počtu bodov získaných v 

Extralige Seniorov do konca predchádzajúceho kalendárneho roku. Spôsob 

bodovania do extraligy je uvedený v tabuľke, ktorá je prílohou tejto smernice. 

 

Hodnotenie cyklistov/cyklistiek v kategórii Junior podľa počtu bodov získaných 

v Extralige mládeže do konca predchádzajúceho kalendárneho roku: 

1 bod v Extralige mládeže  = 0,5 bodu do koeficientu hodnotenia  

 

Vzorec pre výpočet finančného príspevku jednotlivca/organizácie je nasledovný:

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

 
 

- Do podpory ZPPT cyklokros bude zaradený každý, ktorému pripadne suma väčšia 

ako 500eur. Pretekári s menšou sumou nie sú v systéme podpory ZPPT zaradení. 

Zostávajúce sumy týchto pretekárov sa znova spočítajú a rozdelia podľa bodového 

zisku medzi tých, ktorí boli do ZPPT zaradení. 

 

3.6. BMX Racing  

 

Kritériá, hodnotenie a financovanie PPT U23 BMX Racing: 

  

- Talentovaný športovec BMX musí byť z klubu ,ktorý je minimálne 2 roky členom                     

SZC 

Celková suma dotácie 
PPT U23 DC 

Súčet všetkých bodov 
do koeficientov 

jednotlivca/organizácii 
PPT U23 CX

Jednotková hodnota 
príspevku 

Jednotková hodnota 
príspevku

Súčet bodov získaných do 
koeficientu 

jednotlivca/organizácie

Výška príspevku pre 
jednotlivca/organizáciu 

PPT U23 CX
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- Musí mať licenciu SZC vydanú do 31.3.2021  

- Vek pre zaradenie talentovaného športovca do U 23 BMX Racing  je od 19-23 rokov   

vrátane 

- V aktuálnom roku 2021 sa vychádza z dosiahnutých výsledkov jednotlivých                   

pretekárov z predchádzajúceho roka 2020 následným spôsobom. 

- V predchádzajúcom roku skončil do 3 miesta na pretekoch Majstrovstiev Slovenska 

alebo finálové umiestnenie na niektorom zahraničnom podujatí odvetvia BMX 

Racing zastrešení UCI alebo UEC federáciou. 

- Vzhľadom na pandemické opatrenia  sezóne 2020,bude podmienka rozšírená aj 

o výsledky z dvoch rokov teda 2020 a 2019 . 

- Pretekár sa zaväzuje v danom roku 2021 ,zúčastniť sa všetkých podujatí SZC       

odvetvia BMX Racing .V prípade neúčasti predloží náležité lekárske potvrdenie 

alebo upozorní písomne reprezentačného trénera na okolnosti brániace jeho účasti 

min.3dni pred termínom podujatia. 

- Každoročne preukáže zdravotnú spôsobilosť športovca na vykonávanie príslušného 

športu ,ktorú posudzuje lekár so špecializáciou v špeciálnom odbore telovýchovné 

lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal lekár so špecializačnom 

odbore pediatria. 

- Talentovaný športovec musí dodržiavať platné antidopingové pravidlá 

 

Vyradenie športovca z U 23 BMX Racing : 

        

- vyradenie športovca pre nesplnenie výkonnostných cieľov 

- za závažné prehrešky voči morálke a etike  

- na návrh lekára zo zdravotných dôvodov 

- neplnenie si povinností reprezentanta SR /štatút reprezentanta/  

- na vlastnú žiadosť 

- ak sa odmietne bez primeraného dôvodu zúčastniť na súťaži na ktorú bol riadne              

nominovaný a ak boli na jeho prípravu  použité verejné prostriedky . 

- opakovane sa bezdôvodne nezúčastňuje na tréningovom procese vedenom v rámci 

U 23 BMX Racing  ,alebo iných podujatiach organizovaných v rámci  BMX Racing. 

 

Riadenie U 23 BMX Racing : 

 

Za riadenie U 23 BMX Racing zodpovedá v danom roku komisiou BMX poverená 

osoba /reprezentačný tréner BMX Racing/ , ktorý úzko spolupracuje s nadriadeným 

organom SZC . 

 

jeho úlohou je hlavne :  

1.vytvoriť plán činnosti a financovanie schválené SZC a komisiou BMX  

2.zostavenie výkazov pre SZC a komisiu BMX  

3. tréner U 23BMX Racing  je podriadení komisií BMX a úzko spolupracuje zo SZC 

a pravidelne informuje o chode U23BMX Racing 

     4.zodpovedá za potrebné lekárske prehliadky športovcov  

     5.Mesačná evidencia činnosti ,tréningov a súťaží, zostavenie tréningových plánov  

 

     Financovanie : 

 

Financovanie prípravy U 23 BMX Racing  je z príspevkov vyčlenenými Výkonným          

výborom SZC. O rozdelení financií na športovca rozhoduje komisia BMX . 
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Súhrn položiek financovaných z príspevku na U 23 BMX Racing /podlieha schváleniu 

komisie BMX / 

 

3.7. BMX Freestyle  

 

Hodnotenie a prerozdelenie financií PPT U23 medzi cyklistov/cyklistky v kategórii U23 

v odvetví Freestyle BMX je na základe umiestnenia v Slovenskom Pohári Freestyle 

BMX a podľa počtu bodov v rebríčku UCI v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

 

Prerozdelenie celkového finančného príspevku PPT U23 Freestyle BMX je 

nasledovné: 

 

20% príspevku   

    1 . Miesto Slovenský Pohár Freestyle BMX kategória: BMX PARK PRO* 

20% príspevku  

   1 . Miesto Slovenský Pohár Freestyle BMX kategória: BMX PARK JUNIOR* 

20% príspevku  

   1 . Miesto Slovenský Pohár Freestyle BMX kategória: BMX PARK ŽENY* 

20% príspevku  

   Jazdec U23 s najvyšším počtom UCI bodov v rankingu ** 

20% príspevku  

   Jazdec U23 s druhým najvyšším počtom UCI bodov v rankingu** 

 

*Finančný príspevok vždy získava víťaz pohára, teda prvé miesto v prípade že je jazdec 

v kategórií U23. V prípade že je víťaz, alebo aj jazdci za ním starší ako U23, získava 

finančný príspevok najvyššie umiestnený jazdec v kategórií U23. 

**V prípade že jazdec s najvyšším alebo druhým najvyšším počtom bodov UCI má 

zároveň už príspevok za Pohár Freestyle BMX, získava tento finančný príspevok jazdec 

U23 s najvyšším počtom bodov U23 hneď za týmto jazdcom. Jeden jazdec teda môže 

získať len jeden príspevok. 

 

3.8. Trial  

 

Kritériá, hodnotenie a financovanie PPT U23 TRIAL: 

 

- Talentovaní jednotlivci sú tí, ktorí získali aspoň 140b a zároveň aspoň 7% v hodnotení 

koeficientu PPT U23 TRIAL podľa tabuliek nižšie za uplynulý rok do konca decembra. 

(Musia byť splnené obe podmienky.)  
- Základom, pre prerozdelenie financií z PPT U23 TRIAL je dosiahnutý bodový a 

percentuálny zisk jednotlivca. 

- Pred výpočtom bodového a percentuálneho zisku jednotlivca, musí daný jednotlivec 

splniť nasledujúce podmienky: 

 

- Účasť na Majstrovstvách sveta (ak budú zorganizované = abz) 

- Účasť na Majstrovstvách Európy (abz) 

- Účasť na (n+1)/2 Svetových pohároch (zaokrúhľovanie nahor) (abz) 

- Účasť na Majstrovstvách Slovenska (abz) 
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- Účasť na n/4 všetkých súťaží C1+HC (zaokrúhľovanie matematicky) (abz) 

- Účasť na (n+1)/2 Slovenských pohároch (zaokrúhľovanie nahor) (abz) 

v prípade nekrižovania sa s významnejšími podujatiami 

 

Bodový zisk individuálneho pretekára sa vypočíta pomocou Tabuľky č.1, a to tak, že sa 

na základe získaných umiestnení počas sezóny urobí súčet získaných bodov pomocou 

Tabuľky č.1. 

Percentuálny zisk individuálneho pretekára sa vypočíta pomocou Tabuľky č.2, a to tak, 

že sa do Excelovského súboru uvedie počet všetkých pretekov, odjazdených pretekov 

a počet získaných bodov. Na základe súčinu (% zúčastňovanie sa pretekov) krát (% 

úspešnosť odjazdených pretekov) sa dostane výsledný percentuálny (koeficient) zisk 

jednotlivca.  

 

Vzorec pre výpočet finančného príspevku individuálneho pretekára: 

 

Celková suma dotácie PPT U23 TRIAL 

Súčet všetkých bodových ziskov 
individuálnych pretekárov

 = Jednotková hodnota príspevku  

 

Jednotková hodnota príspevku * Súčet bodového zisku individuálneho pretekára =  

= Výška príspevku pre individuálneho pretekára PPT U23 TRIAL 

 

Umiestnenie MS ME SP HC MSR C1 
Slovenský 
pohár 

1 300 250 200 50 50 40 30 

2 250 205 160 40 40 30 20 

3 200 170 140 35 35 25 15 

4 180 153 125 30 30 20 10 

5 160 135 110 28 28 19 9 

6 140 120 100 26 26 18 8 

7 130 113 95         

8 120 105 90         

9 110 98 85         

10 100 90 80         

11 98 87 75         

12 96 83 70         

13 94 80 65         

14 92 78 64         

15 90 77 63         

16 88 75 62         

17 86 74 61         

18 84 72 60         
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19 83 71 59         

20 82 70 58         

21 81 69 57         

22 80 68 56         

23 79 67 55         

24 78 66 54         

25 77 65 53         

Dokončenie 20 20 20 10 10 8 5 

Štart 5 5 5 3 3 2 1 

 

Tabuľka č.1: Bodové ohodnotenie pretekov (umiestnení) 

 

Percentuálna úspešnosť jazdca za sezónu  

Ideálne možné maximum (100%) 1860 bodov 

Reálne možné maximum 1560 bodov 

% zúčastňovanie sa pretekov 84%  
% úspešnosť odjazdených 
pretekov 

49,7% 
 

KOEFICIENT 41,7%  

Pomocné čísla: 
Počet 
všetkých 
pretekov 

Počet 
odjazdených 
pretekov 

Počet 
bodov 

 

  

 
Majstrovstvá sveta (0/1) 1 1 140    

Majstrovstvá Európy (0/1) 1 1 120    

Počet svetových pohárov  3 3 265    

Počet súťaží HC 1 1 30    

Majstrovstvá Slovenska (0/1) 1 1 50    

Počet súťaží C1 13 7 141    

Počet slovenských pohárov  3 1 30    

Tabuľka č.2: Výpočet percentuálneho zisku jednotlivca  

 

(Vyplnené údaje slúžia ako vzorový príklad.) 

 

3.9. Sálová Cyklistika 

 

- Podmienky na zaradenie schváli Výkonný výbor SZC na návrh odvetvovej komisie 

Sálová cyklistika  

- Kritéria zaradenia musia zohľadňovať: 

- Výkonnosť 

- Výsledky 

- Perspektívny rast športovej výkonnosti 

 

4. Ostatné podmienky podľa osobitých predpisov 

  

                                                                           

  
 


