Štruktúra podpory talentovanej mládeže v SAZ
1. Top team
Účel: podpora top pretekárov s extra úspechom na vrcholnom podujatí. Pretekárov
s výkonom a s perspektívou dosiahnutia úspechu na vrcholnom podujatí.
Kritériá: pretekár s dosiahnutým umiestnením na vrcholnom podujatí s perspektívou
dosiahnutia výslednosti na vrcholnom podujatí.
Rozdelenie: A,B,C skupina, podľa výkonnosti a umiestnenie na vrcholnom podujatí +
postavenie v Európskych tabuľkách a svetových tabuľkách v danom roku.

2. Zväzová príprava mládeže výber „A“ (ZPM „A“).
Účel: podpora pretekárov perspektívnych účastníkov na vrcholných podujatiach ME a MS.
Kritériá: splnenie limitu ZPM schválených KM a TK /limit na úrovni limitov IAAF a EA pre
vrcholné podujatia/.
Pretekári sú navrhnutí na zaradenie na základe splnenia predpísaných kritérií (limity
ZPM“A“).
Rozdelenie: 1) Skupina 16 – 17 ročných
2) Skupina 18 – 19 ročných
3) Skupina 20 – 25 ročných
Financovanie trénerov podľa schválených kritérií.

3.

Zväzová príprava mládeže výber „B“ (ZPM „B“)

Účel: podpora pretekárov na základe schválených kritérií KM a TK SAZ.
Kritériá: splnenie limitu ZPM B.
Pretekári sú navrhnutí na zaradenie na základe splnenia predpísaných kritérií (limity ZPM).
Rozdelenie: 1) Skupina 16 – 17 ročných
2) Skupina 18 – 19 ročných
Financovanie trénerov podľa schválených kritérií.

4. Útvary ŠT
Účel: základný článok prípravy športovo talentovanej mládeže v SAZ na školách.
Kritériá: žiaci vo veku 10 – 15 rokov, po úspešnom zvládnutí talentových skúšok.
Body ŠT
Rozdelenie: žiaci 5. – 9. ročníka.

5. PZPM
Účel: základný článok prípravy športovo talentovanej mládeže v SAZ v kluboch.
Kritériá: žiaci vo veku 10 – 15 rokov, body PZPM.
Rozdelenie: na základe umiestnenia členov PZPM na majstrovstvách oblasti a MSR.
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6. Medzinárodné súťaže pre mládež v SAZ
- MS + ME
Účel: reprezentácia SR.
Kritériá: splnenie limitov IAAF a EA.
- Medzištátne stretnutia
Účel: reprezentácia SR konfrontácie výkonnosti s okolitými krajinami.
Kritériá: prvý dvaja najlepší v každej disciplíne.
- EP juniorov
Účel: reprezentácia SR na klubovej úrovni.
Kritériá: nominácia klubu z MSR družstiev dorastencov a dorasteniek, najlepší v každej
disciplíne
Účasť na zahraničných súťažiach mládeže
- Účel: získavanie skúseností v medzinárodnej konfrontácii.
- Kritériá: reprezentanti SR, pretekári ZPM.

7. Domáce súťaže pre mládež v SAZ
1. MSR súťaže jednotlivcov hala + von + cezpoľný beh, viacboj /ml. žiaci, st. žiaci,
dorast, juniori/
2. MSR súťaže družstiev /st. žiaci, dorast/
3. Medzioblastné stretnutie dorastu
4. Oblastné súťaže jednotlivcov a družstiev + hala / juniorov, junioriek, dorastencov,
dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok, ml. žiakov, ml. žiačok, najml. žiakov, najml. žiačok
5. Detská atletika – súťaže v projekte Detská atletika, predvýber športovo talentovanej
mládeže.
Účel: konfrontácia výkonnosti mládeže v SAZ.
Kritériá: klubová nominácia, postup na základe výkonnosti a umiestnenia.

8. Dlhodobé a postupové súťaže
1. Hľadáme nových olympionikov
2. Oblastné súťaže družstiev /dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok, ml. žiakov,
ml. žiačok, najml. žiakov, najml. žiačok/
3. V4 – mládežnícky míting
4. Zo školských lavíc do atletickej haly Elán
Účel: konfrontácia výkonnosti mládeže v SAZ, hľadanie talentov pre atletiku.
Kritériá: klubová nominácia, postup na základe výkonnosti a umiestnenia.
Štruktúru podpory rozvoja talentovaných športovcov Slovenského atletického zväzu
schvaľuje Valné zhromaždenie SAZ. Výšku alokácie finančných prostriedkov

vyčíslenú

v koncepcii rozvoja talentovaných športovcov SAZ na konkrétny rok schvaľuje VV SAZ
v zmysle schváleného rozpočtu SAZ a podľa v tom čase platnej právnej úpravy.
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