
 

Kritéria 
 

pre nomináciu pretekárov do reprezentačných družstiev, zväzového 

centra prípravy mládeže a centra talentovanej mládeže v short tracku. 
 

 

Na základe splnenia nižšie uvedených kritérií môže byť pretekár v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe 

zaradený pri splnení obidvoch stanovených časov v predchádzajúcej a aktuálnej sezóne do : 

1. reprezentačného tímu  Slovenska a zúčastniť sa vrcholových svetových a európskych  

podujatí  

2. zväzového centra prípravy mládeže / ZCPM / 

3. centra talentovanej mládeže / CTM / 

Predsedníctvo  SRZ môže  rozhodnúť o nominácií pretekára , ktorý nesplnil stanovené kritéria z dôvodu 

zranenie , choroby resp. iného objektívneho dôvodu. 

 

 

 

A . Kritéria pre zaradenie do reprezentačných výberov  na  vrcholové podujatia  : 

- Svetový pohár 

- Majstrovstva sveta seniorov a juniorov 

- Majstrovstva Európy  

 uvedené časy musia byť splnené v sezóne , keď sa konajú uvedené podujatia.  

 

 

 Muži Ženy Juniori Juniorky 

500 m 43,500                46,000               44,500                  47,00 

1000 m 1:30,000             1:38,000            1:32,000               1:40,000 

 

 

B. Kritéria pre zaradenie do ZCPM : 

 

Výber pretekárov a zaradenie do skupín ZCPM je vykonávaný na základe dosiahnutej výkonnosti a z 

hľadiska perspektívnosti na nasledujúce obdobie. 

a) výber pretekárov do ZCPM schvaľuje  Predsedníctvo SRZ na návrh klubu resp.  komisie SRZ ak je 

zriadená,  

b) podpredseda sekcie short track SRZ na zasadnutí predsedníctva SRZ predkladá zoznam pretekárov na 

zaradenie do skupín ZCPM, 

c) pretekári sú navrhnutí  na zaradenie na základe splnenia obidvoch limitov nižšie uvedených  kritérií,  

d) do ZCPM môžu byť zaradení pretekári vo veku od 13 do 23 rokov, pri splnení uvedených kritérií aj 

mladší, 

e) pretekári musia byť zaregistrovaní v SRZ a byť členom rýchlokorčuliarskeho oddielu/klubu, 

f) zaradenie pretekárov je hodnotené  dva krát ročne alebo pri splnení kritéria na návrh klubu, 

g) zoznam pretekárov zaradených do ZCPM môže byť rozšírený o rýchlokorčuliarov, ktorí preukázali 

počas sezóny zlepšenie športovej výkonnosti,  

h) preradenie športovca z nižšej do vyššej vekovej kategórie v rámci centra sa uskutočňuje na základe 

splnenia schválených kritérií, 

i) pretekár, ktorí v priebehu príslušnej sezóny  v období do 15. decembra nesplní uvedené kritéria môže 

byť po prehodnotení jeho činnosti zo ZCPM vyradený.  

 

m Muži Ženy Juniori 

A 

Juniorky 

A 

Juniori 

B 

Juniorky 

B 

Juniori 

C 

Juniorky 

C 

Juniori 

D 

Juniorky 

D 

500  44,000 46,000 45,000 48,000 47,000 50,000 49,000 53,000 53,500 56,000 

1000  1:35,000 1:40,000 1:37,000 1:44,000 1:40,000 1:46,000 1:42,000 1:50,000 - - 

777  - - - - - - - - 1:25,000 1:28,000 



 

 

 

 

 

 

 

C. Kritéria pre zaradenie do CTM : 

 

Výber pretekárov do CTM je vykonávaný na základe dosiahnutej výkonnosti a z hľadiska perspektívnosti 

na nasledujúce obdobie. 

a) výber pretekárov predkladá rýchlokorčuliarsky oddiel/klub pri ktorom je zriadené CTM 

b) podpredseda sekcie SRZ pre short track predkladá zoznam pretekárov na zaradenie do CTM, 

c) pretekári sú navrhnutí na zaradenie na základe splnenia kritérií , ktoré si stanovuje  príslušné  CTM po  

schválení v predsedníctve SRZ. 

d) pretekári zaradení do CTM sa musia zúčastňovať súťaži riadených  SRZ  

 

 
 

 

Schválené Predsedníctvom SRZ dňa 23.8.2016 

          

                                                                                                              Ján Magdoško 

                                                                                                               predseda SRZ 


