Príloha smernica č.8
KOMISIA REPREZENTÁCIE SA TKD WT - Zápas
Príloha smernice č.8 je praktické a číselné vyjadrenie pravidiel, ktoré slúži ako pomocné kritérium pre
zaradenie pretekárov do reprezentácie.
1. BODOVÉ HODNOTENIE SÚŤAŽÍ - ZÁPAS
TYP

SÚŤAŽ

I. Vrcholové podujatie
G20

§

II. Vrcholové podujatie
G14,G10, G7

Majstrovstvá Sveta
OH mládeže
Kvalifikácia OH
Grand prix
final
§ Majstrovstvá sveta
juniorov
§ Majstrovstvá Európy
§ Grand prix
§ Ženské otvorené
majstrovstvá
§ Európske
multišportové hry
§ Turnaje G2
§ CISM športové hry
§ Univerziáda
§ Majstrovstvá Európy
juniorov
§ Turnaje G1
§ MS Univerzitné
§ Multi športové hry
(iné ako Európske
multi hry
organizované
v štvorročnom cykle)
§ Vojenské majstrovstvá
sveta
1. úroveň

III. Vrcholové podujatie G4,
G6

IV. WTF turnaje „G2“

V. WTF turnaje „G1“

VI. Zahraničné podujatie

nad 300 účastníkov
VII. Zahraničné podujatie
do 300 účastníkov
VIII. Zahraničné podujatie
do 150 účastníkov
IX.A Domáce turnaje nad
300 účastníkov
X.A Domáce turnaje do
300 účastníkov
XI.A Domáce turnaje nad
150 účastníkov
IX.B Domáce turnaje nad
300 účastníkov
X.B Domáce turnaje do
300 účastníkov
XI.B Domáce turnaje nad
150 účastníkov
XII. MSR

Olympijské hry

1.

UMIESTNENIE
2.
3.

VYHRATÝ
ZÁPAS

ÚČASŤ

100

70

45

20

5

70

50

30

15

5

50

30

20

10

5

40

25

15

6

4

30

20

10

5

3

12

8

4

2

2. úroveň

9

6

3

1

3. úroveň

6

4

2

1

§
§
§
§

§

Extra Liga

15

10

5

2

§

Extra Liga

12

8

4

1

§

Extra Liga

9

6

3

1

§

Liga

12

8

4

1

§

Liga

9

6

3

1

§

Liga

7

5

2

1

12

8

4

2
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2. BODOVÉ OHODNOTENIE PRETEKÁRA
BODY

SPÔSOB UDELENIA

I. Body aktuálneho roka

II. Body predchádzajúceho roka
III. Body pri zmene kategórie

§ body sú udeľované podľa bodu I.
§ ak pretekár nemá v kategórií súpera prislúcha mu polovica bodov,
avšak umiestnenie na domácich turnajoch sa nezapočítava do
umiestnenia tímov
§ ak sa umiestni bez vyhratého zápasu prislúcha mu polovica bodov
§ body za predchádzajúce obdobie sa delia 4 a tieto body sa prenesú do
nového roka
§ pri zmene vekovej kategórie (napr. kadet → junior ) sú dosiahnuté body
priebežne delené 2-mi

3. TECHNICKÉ A BODOVÉ HLADINY REPREZENTÁCIE
Kategória
I.

I.

KADETI tolerancia 3 body
A
•
•
•
•
B
•
•
•
•
•

II. JUNIORI tolerancia 3 body
A
•
•
•

B

•
•
•
•
•
•
•

III. SENIORI tolerancia 3 body
A

polrok

II. polrok

body
body
55
100
1. Keup
účasť min. na 3 „G“
turnajoch/ 12 mesiacov
2 x medaila z „G“turnaja/12mesiacov, alebo min. 5. - 9.
miesto G4 a vyššie
licencia WT
platná športová LP
45
80
2. Keup
účasť min. na 2 „G“ turnajoch/ 12 mesiacov
vyhraté min. 2 zápasy na „G“ turnaji/12 mesiacov
licencia WT
platná športová LP
85
160
1. Dan
účasť min. na 4 „G“ turnajoch / 12 mesiacov
2 x medaila z „G“turnaja/12mesiacov, alebo min. 5. - 9.
miesto G4 a vyššie
alebo medaila z vrcholového podujatia / 24 mesiacov
licencia WT
platná športová LP
65
120
1. Keup
účasť min. na 3 „G“ turnajoch/ 12 mesiacov
účasť min. vo štvrťfinále na ,,G“ turnaji (s vyhratým
zápasom) /12mesiacov
licencia WT
platná športová LP
85

160
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•
•
•

1. Dan
účasť min. na 4 „G“ turnajoch / 12 mesiacov
1 x medaila z „G“turnaja/12mesiacov, alebo min. 5. - 9.
miesto G4 a vyššie
alebo medaila z vrcholového podujatia / 24 mesiacov
• licencia WT
• platná športová LP
B
65
120
• 1. Dan
• účasť min. na 3„G“ turnajoch / 12 mesiacov
• účasť min. vo štvrťfinále na ,,G“ turnaji (s vyhratým
zápasom) /12mesiacov
• licencia WT
• platná športová LP
Hladiny bodov môže počas roka podľa potreby meniť TMK na žiadosť komisie vrcholového športu.
Ochrana zaradenia – ak pretekár má požadované body a nespĺňa jedno kritérium, je na jeden polrok chránený, že
spadne max. o jednu kategóriu

4. NOMINÁCIA REPREZENTANTOV NA JEDNOTLIVÉ TURNAJE
Turnaj
I. Prípravné turnaje
II. G1, G2

Zaradenie
§ Reprezentant
zaradený do
kategórie B , A
§ reprezentant zaradený do
kategórie B, A

Spôsob výberu
§ nominácia reprezentačným trénerom
§ na základe rozhodnutia KVŠ

III. G4, G6, G7, G10, G14

§ reprezentant
§ na základe rozhodnutia KVŠ
zaradený do
kategórie B, A
IV. G20
§ reprezentant
§ po absolvovaní kvalifikácie
zaradený do
kategórie B , A
V prípade, že na vrcholové podujatie nebude v kategórii nominovaný reprezentant, je možné na návrh KVŠ a po
schválení VV na toto podujatie nominovať športovca, ktorý bude mať uznaný štatút reprezentanta B na túto udalosť.

5. PREUKÁZATEĽNÉ NÁKLADY REPREZENTACIE
Účastníci
A) Prezident, resp.
viceprezident
B) Tréner, asistent

Náklady
§ všetky preukázateľné náklady podľa
platnej smernice č.1
§ všetky preukázateľné náklady podľa
platnej smernice č.1
§ všetky preukázateľné náklady podľa
platnej smernice č.1

Forma hradenia
§ náklady sa hradia z činnosti SATKD WT

§ náklady sa hradia z komisie reprezentácie
(nenačítavajú sa do nákladov pretekárov)
§ náklady sa hradia z komisie
C) Pretekári sústredenia
reprezentácie, podľa bodu 6 tejto
smernice
D) Pretekári turnaje
§ preukázateľné náklady podľa platnej
§ náklady sa hradia z komisie
smernice č.1 okrem diét
reprezentácie, podľa bodu 6 tejto
smernice
Preplácanie závisí od financií SATKD, od prideleného rozpočtu komisie reprezentácie a jeho následného
prerozdelenia.
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6. FORMA PREPLACANIA AKCIÍ REPREZENTACIE
Podujatie

Zaradenie

Náklady na reprezentanta

Preplácanie závisí od počtu reprezentantov a pridelenom rozpočte na príslušný rok a bude sa prihliadať na
zaradenie športovca. Komisia pripraví podrobný rozpočet na každý polrok.

7. ČASOVÝ PLÁN
Položka

Termín

Sústredenie
Turnaje XII.-IX.
Turnaje VIII.-VI.
Turnaje V.- IV.
Turnaje III.-I.

Min. 1 týždeň pred akciou
Podľa prihlášky
Min. dva týždne pred deadline
Min. mesiac pred deadline
Min. mesiac pred deadline

8.SCHVAĽOVANIE PRAVIDIEL
Položka

Suma

I. Reprezentačný tréner

§ konzultuje plán a rozpočet
s predsedom KVŠ
§ Predkladá pripravený plán na
schválenie VV

II. Predseda KVŠ

Poznámka

Smernica platná od 30.1.2022
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