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SMERNICA SZJ F5 (skrátený názov TR5). 
schválená Generálnym zhromaždením SZJ 10.2.2018. 

1. Úvod 
Smernica určuje princíp financovania športovej reprezentácie Slovenského zväzu jachtingu. 

2. Preteky zaradené do programu TR5 
Za účasť na pretekoch mimo územia Slovenskej republiky zaradených do programu TR5 

vzniká športovcovi SZJ so slovenským štátnym občianstvom právo na náhradu 
preukázateľných účelne vynaložených nákladov spojených s prípravou a súťažou športovca 
(ďalej „úhrada nákladov“) ako pomernú časť finančných prostriedkov pre tento účel 
vyčlenených v rozpočte SZJ pre aktuálny kalendárny rok. Každý športovec je hodnotený 
samostatne a pre pomerné rozdelenie je použitý súčet logaritmických bodov získaných 
športovcom na pretekoch zaradených do programu TR5. 

Preteky zaradené do programu TR5: 
1. Olympijské hry 
2. Majstrovstvá sveta 
3. Majstrovstvá Európy 
4. WORLD SAILING 200, 100, 50 
5. Majstrovstvá krajín 

6. Medzinárodné preteky mimo územia SR s minimálnou účasťou 3 krajín Smernica sa 
vzťahuje na všetky lodné triedy zaradené v kategórii okruhový jachting. 

V kategórii námorný a kajutový jachting sa nárok na úhradu nákladov vzťahuje len na 
preteky uvedené v bodoch 1 až 3. V bodoch 4 až 6 majú členovia posádky štatút 
reprezentanta bez nároku na úhradu nákladov. Právo na úhradu nákladov sa nevzťahuje na 
kategóriu rádiom riadených plachetníc. 

3. Delenie reprezentácie a kritéria pre zaradenie 
SZJ rozlišuje tri typy reprezentantov: 
 Olympijská reprezentácia 
 Štátna reprezentácia 
 Širšia štátna reprezentácia 
Zaradenie do Olympijskej reprezentácie nevylučuje možnosť zaradenia do Štátnej     a 

širšej štátnej reprezentácie. Zaradenie do Štátnej reprezentácie nevylučuje možnosť zaradenia 
do širšej štátnej reprezentácie. 

3.1. Kritéria pre zaradenie športovcov do Olympijskej reprezentácie: 
O zaradení do Olympijskej reprezentácie v OH alebo mládežníckej OH triede rozhoduje 

na návrh trénerskej rady VV SZJ na začiatku roku podľa výsledkov z predchádzajúceho roku. 
V prípade dosiahnutia výnimočných výsledkov v OH alebo mládežníckej OH triede môže 
trénerská rada navrhnúť zaradenie športovca do Olympijskej reprezentácie aj v priebehu roka. 

Podmienky pre zaradenie do Olympijskej reprezentácie: 
1. Účasť na Majstrovstvách Sveta alebo Majstrovstvách Európy v OH triede 
2. Účasť na minimálne 3 pretekoch WORLD SAILING 200 a 100 v OH triede 

3. Účasť na minimálne dvoch pretekoch Majstrovstiev krajín* v OH triede 

4. Celkom minimálne 10 štartov v OH triede. V prípade ak nie je z objektívnych 
dôvodov možné odjazdiť minimálny počet štartov v OH je možné do minimálneho 
počtu štartov započítať vrcholné podujatia v lodnej triede RAC alebo BIC pre OH 
triedu RS:X, LAR pre OH triedu LAS a L47 pre OH triedu LAR. 

Podmienky pre zaradenie do Olympijskej reprezentácie (mládežnícke triedy): 
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1. Účasť na Majstrovstvách Sveta alebo Majstrovstvách Európy v mládežníckej OH triede 
alebo triede pre Youth Sailing World Championship 

2. Účasť na minimálne 3 zahraničných pretekoch s koeficientom 6 a vyšším v 
mládežníckej OH triede alebo triede pre Youth Sailing World Championship 

3. Účasť na minimálne dvoch pretekoch Majstrovstiev krajín* mládežníckej OH triede 
alebo triede pre Youth Sailing World Championship 

4. Celkom minimálne 8 štartov mládežníckej OH triede alebo triede pre Youth Sailing 
World Championship. V prípade ak nie je z objektívnych dôvodov možné odjazdiť 
minimálny počet štartov mládežníckej OH triede je možné do minimálneho počtu 
štartov započítať vrcholné podujatia v niektorej windsurfingovej triede pre 
mládežnícku OH triedu BIC Techno+. 

* V prípade kolízie termínov vypísaných SZJ a WORLD SAILING – vyšší koeficient preteku 
má prednosť pred tuzemským pretekom alebo nižším koeficientom. 

3.2. Kritéria pre zaradenie športovcov do Štátnej reprezentácie: 
O zaradení do Štátnej reprezentácie rozhoduje na návrh asociácie lodnej triedy VV SZJ na 

začiatku roku. Návrhy na zaradenie do Štátnej reprezentácia pre nasledujúci kalendárny rok 
predkladajú asociácie lodných tried do 1.12. aktuálneho roku. V prípade dosiahnutia 
výnimočných výsledkov môže asociácia lodnej triedy navrhnúť zaradenie športovca do Štátnej 
reprezentácie aj v priebehu roka. 

Návrhy na zaradenie do Štátnej reprezentácie sú oprávnené predkladať asociácie lodných 
tried okruhového jachtingu, ktoré na webovom sídle SZJ zverejnia „Kritéria zaradenia do 
štátnej reprezentácie pre lodnú triedu“, schválené valným zhromaždením asociácie lodnej 
triedy a zohľadňujúci výkonnosť športovcov. 

Počet športovcov, ktorých môže asociácia lodnej triedy zaradiť do štátnej reprezentácie je 
zhora ohraničený 10% aktívnych športovcov, ktorí v aktuálnom roku aspoň 3 krát pretekali v 
lodnej triede zaohrúhlený na cele číslo nadol. 

Pretekár môže byť do štátnej reprezentácie zaradený súčasne v triedach L4.7 a LAR alebo 
v lodných triedach LAR a LAS. 

Pretekár môže byť do štátnej reprezentácie zaradený súčasne v triedach BIC a BTP. 

3.3. Kritéria pre zaradenie športovcov do Širšej štátnej reprezentácie: 
Do širšej štátnej reprezentácie je automaticky zaradený každý športovec SZJ, ktorý sa 

zúčastní pretekov zaradených do programu TR5. Do Širšej štátnej reprezentácie je 
automaticky zaradený aj športovec zaradený do Olympijskej reprezentácie alebo Štátnej 
reprezentácie. 

4. Systém prerozdelenia finančných prostriedkov 
Suma finančných prostriedkov určených pre reprezentáciu sa prerozdeľuje v štvorročnom 

olympijskom cykle nasledovne: 
• Jeden rok po OH 50% pre Širšiu štátnu reprezentáciu 
  30% pre Štátnu reprezentáciu 
  20% pre Olympijskú reprezentáciu 
• Dva roky po OH 50% pre Širšiu štátnu reprezentáciu 
  30% pre Štátnu reprezentáciu 
  20% pre Olympijskú reprezentáciu 
• Tri roky po OH 40% pre Širšiu štátnu reprezentáciu 
  30% pre Štátnu reprezentáciu 
  30% pre Olympijskú reprezentáciu 
• Olympijsky rok 50% pre Širšiu štátnu reprezentáciu 
  30% pre  Štátnu reprezentáciu  
  20% pre Olympijskú reprezentáciu 

Suma finančných prostriedkov vyčlenená pre program TR je zverejnená na webovom 
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sídle www.sailing.sk najneskôr 14 dní po schválení rozpočtu SZJ pre aktuálny rok. 
Na prerozdelenie sumy finančných prostriedkov pre športovcov zaradených do 

reprezentácie sa použije súčet logaritmických bodov získaných na pretekoch zaradených do 
programu TR5. 

Športovci zaradení do Olympijskej reprezentácie majú nárok na pomernú časť 
prostriedkov vyčlenených pre Olympijskú reprezentáciu podľa súčtu logaritmických bodov 
získaných v pretekoch zaradených do programu TR5 v olympijskej lodnej triede,  v ktorej sú 
do Olympijskej reprezentácie zaradení. 

Športovci zaradení do Štátnej reprezentácie majú nárok na pomernú časť prostriedkov 
vyčlenených pre Štátnu reprezentáciu podľa súčtu logaritmických bodov získaných v 
pretekoch zaradených do programu TR5v lodnej triede, v ktorej sú do  Štátnej reprezentácie 
zaradení. 

Športovci zaradení do Širšej štátnej reprezentácie majú nárok na pomernú časť 
prostriedkov vyčlenených pre Širšiu štátnu reprezentáciu podľa súčtu získaných 
logaritmických bodov v pretekoch zaradených do programu TR5. 

Priebežné prerozdelenie finančných prostriedkov podľa získaných logaritmických 
bodov je zverejnené na internetovej stránke SZJ a je priebežne aktualizované počas celého 
roka. 

Nárok na vyplatenie úhrady nákladov športovcovi vzniká ak dosiahne hranicu výšku 
200€ a viac. Finančné prostriedky športovcov, pri ktorých nevzniká nárok na vyplatenie 
úhrady nákladov sú prerozdelené pretekárom, ktorým nárok na vyplatenie úhrady vznikol. 

Všetci športovci, ktorým vzniká nárok na vyplatenie náhrady nákladov sú povinní 
zakúpiť si reprezentačné oblečenie od oficiálneho dodavateľa SZJ v sume minimálne 200 
EUR. 

Hodnotenie sezóny bude uzatvorené dňa 15.novembra aktuálneho roku. Športovec, 
ktorému vznikol nárok na vyplatenie úhrady nákladov je povinný predložiť vyúčtovanie 
nákladov vo výške jeho nároku najneskôr do 10.12. aktuálneho roku. Úhrada nákladov bude 
vyplatená iba športovcom, ktorí predložia vyúčtovanie nákladov včas. 

5. Povinnosti športovcov zaradených do reprezentácie 
Športovci zaradení do Olympijskej reprezentácie sú povinní zúčastniť sa nasledujúcich 

pretekov v lodnej triede v ktorej sú do Olympijskej reprezentácie zaradení: 
 kvalifikačných pretekov na OH alebo mládežníckych OH alebo Sailing World 

Championships alebo Youth Sailing World Championships (ak v danom roku sú 
vypísané), 

 majstrovstiev sveta alebo Európy, 

 2 sérií svetového pohára v prípade OH tried alebo 3 zahraničných pretekov s 
koeficientom 6 a vyšším v prípade mládežníckych OH tried alebo tried pre Youth 
Sailing World Championship. 

 Účasť na minimálne 2 pretekoch WORLD SAILING 200 a 100 v OH triede 
Športovci zaradení do Štátnej reprezentácie sú povinní zúčastniť sa nasledujúcich pretekov 

v lodnej triede v ktorej sú do Štátnej reprezentácie zaradení: 
 majstrovstiev sveta alebo Európy, 
 2 pretekov majstrovstiev krajín (okrem M SR). 

Za nesplnenie povinností reprezentanta môže byť športovec z reprezentácie vylúčený bez 
nároku na úhradu nákladov. O vylúčení z reprezentácie rozhoduje VV SZJ. 

6. Požívanie omamných a návykových látok  
V prípade zistenia požívania omamných a návykových látok športovcom, ktorý v danom 

roku dosiahne vek 23 rokov a menej, na športovom podujatí alebo tréningu, kde SZJ 
zabezpečuje trénerskú podporu, VV SZJ na základe oznámenia trénera a prešetrenia 
oznámenia vylúči tohto športovca zo všetkých typov reprezentácie v aktuálnom roku. 
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Smernica bola schválená Generálnym zhromaždením SZJ dňa 9.2.2019 a nadobúda účinnosť od 
9.2.2019. 

 

Príloha 1.  Kritéria zaradenia do štátnej reprezentácie schválené lodnými triedami 
1. ALT OPTIMIST 

Poradie pretekárov sa určí nasledovne: 
 prvé miesto patrí víťazovi Majstrovstiev Slovenskej republiky, resp. VC Slovenska 

 ďalšie miesta budú na základe poradia v rebríčku Slovenského pohára v danom roku 

Návrh pretekárov podáva ALT Q výkonnému výboru SZJ v novembri. Pretekári budú 
zaradení do štátnej reprezentácie nasledujúci rok. ALT Q nenavrhne do štátnej reprezentácie 
pretekára, ktorý v danom roku dovŕšil 15 rokov, keďže nasledujúci rok už nemôže pretekať v 
lodnej triede Q. ALT Q nominuje pretekárov do štátnej reprezentácie a tí sa musia do 15 dní 
vyjadriť, či túto nomináciu prijímajú. V prípade, že sa nevyjadria resp. nomináciu odmietnu, 
ich miesto v štátnej reprezentácii bude ponúknuté ďalšiemu v poradí. 
 

2. ALT WINDSURFING 
Poradie pretekárov sa určí nasledovne: 

 východiskom pre nomináciu do triedovej reprezentácie danej triedy bude poradie v 
tabuľke lodnej triedy v predchádzajúcej sezóne. 

 pre triedy BIC Techno 293 a BIC Techno Plus budú do triedovej reprezentácie 
zaradení pretekári podľa bodovej tabuľky triedy BIC Techno 293 až kým nebude k 
dispozícii oddelená tabuľka pre triedu BIC Techno 293 a BIC Techno Plus do 
naplnenia kvóty reprezentantov. 

 vo všetkých ďalších triedach ALT WS sú z rebríčka bodového hodnotenia v tabuľke 
lodnej triedy do triedovej reprezentácie zaraďovaní najlepší juniori a seniori striedavo, 
podľa poradia v bodovom hodnotení, až kým nie je naplnená maximálna kvóta 
reprezentantov. 

 Prvým vo výbere je pretekár s väčším počtom bodov. 

Poznámka: V prípade, že je senior vyššie v bodovej tabuľke ako junior, tak vo výbere budú 
seniori na mieste 1,3,5 a juniori 2,4,6 v poradí a opačne) 
 

3. ALT LASER 
ALT Laser zaraďuje do Štátnej Reprezentácie SR v nasledujúcich lodných triedach: 

 Laser Standard 
 Laser Radial 
 Laser 4,7 

Poradie pretekárov v lodných triedach a určí sa nasledovne: 
 Rozhodujúcim je súčet počtu bodov z maximálne 5 pretekov s  koeficientom 6 alebo 

vyšším  
 Pre zaradenie do štátnej reprezentácie v triede 

- L47 sa započítavajú najlepšie výsledky z pretekov v lodnej triede L47 a LAR 
- LAR sa započítavajú najlepšie výsledky z pretekov v lodnej triede L47, LAR, alebo 

LAS 
- LAS sa započítavajú najlepšie výsledky z pretekov v lodnej triede LAR a LAS 
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 Do poradia budú zaradení iba pretekári, ktorí v hodnotenom roku : 
1. Boli hodnotení v Slovenskom pohári pre lodnú triedu 
2. Absolvovali minimálne 3 preteky s World Sailing Grade 50 až 200 alebo Majstrovstvoá 

krajín pre triedy LAR a LAS alebo 3 preteky s koeficientom 6 a vyšším pre triedu L47 
3. Absolvovali minimálne 50 percent tréningových dní na reprezentačných sústredeniach 

pre danú lodnú triedu zverejnených na stránke SZJ vždy najneskôr do 15.2. v danej 
sezóne 

ALT Laser nominuje pretekárov do štátnej reprezentácie a tí sa musia do 15 dní vyjadriť, či 
túto nomináciu prijímajú. V prípade, že sa nevyjadria resp. nomináciu odmietnu, ich miesto v 
štátnej reprezentácii bude ponúknuté ďalšiemu v poradí. 
Nomináciu do Štátnej reprezentácie pre nasledujúci kalendárny rok predkladá ALT Laser 
Výkonnému výboru SZJ vždy najneskôr 1.12. 
 

4. ALT VAURIEN 
PORADIE PRETEKÁROV SA URČÍ NASLEDOVNE: 
 na základe nízko-bodového systému, tj. posádka s najnižším bodovým ziskom bude 

nominovaná do štátnej reprezentácie 
NOMINAČNÉ PRETEKY A VÝPOČET BODOV: 
 1 x násobok umiestnenia z Majstrovstiev Slovenskej republiky 
 2 x násobok umiestnenia v Slovenskom pohári v danom roku, z minimálne 4 odjazdených 

kôl 
Rovnaké kritéria budú použité aj v prípade juniorských posádok. V prípade, že budú v 

celkovom poradí zahrnutí aj juniori a budú jedinou posádkou v celkovom poradí, budú 
uprednostnení v nominácií do Štátnej reprezentácie. 

 


