
S M E R N I C A
Slovenského lukostreleckého zväzu

pre činnosť Centra talentovanej mládeže

Centrum talentovanej mládeže (ďalej len CTM) je útvar pre dlhodobú prípravu talentovaných
športovcov, s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň, vo vekovej kategórii do
23 rokov.

1. Úlohou  CTM  je  realizácia  tréningového  procesu  vybraných  športovcov,  zvyšovanie  ich
športovej výkonnosti  na vrcholovú úroveň v optimálnom veku a ich príprava pre činnosť v
reprezentácii.  CTM  podporuje  športovú  prípravu  v  súlade  so  zásadami  teórie  športového
tréningu a to najmä zabezpečením :

• sústredení, jednodňových tréningov
• účasti na medzinárodných športových podujatiach

2. CTM je zriadené Slovenským lukostreleckým zväzom v súlade so zákonom o športe a v súlade
s programom “Výber a príprava športových talentov“.

3. Do  CTM  sú  zaradení  športovci  s  predpokladmi  športového  rastu  na potrebnú  úroveň
výkonnosti reprezentanta.

4. Kritéria pre zaradenie do CTM schvaľuje predsedníctvo SLZ  na základe návrhu managera CTM.

5. Manager CTM v spolupráci s trénermi športovcov zaradených do CTM plní nasledovné úlohy:
a. Navrhuje limity pre zaradenie do CTM pre nasledujúci kalendárny rok.
b. Určuje harmonogram práce s talentovanou mládežou pre jednotlivé roky.
c. Určuje  v spolupráci s trénermi  CTM výkonnostné  ciele  pre  športovcov  zaradených

v CTM.
d. Predkladá odporúčania jednotlivým trénerom zaradených športovcov do CTM.
e. Navrhuje systém hodnotenia jednotlivých členov tímu a trénerov CTM.
f. Navrhuje nomináciu športovcov na jednotlivé podujatia vrátane trénerov.
g. Zodpovedá za propagáciu činnosti CTM.
h. Navrhuje finančné zabezpečenie činnosti CTM na  kalendárny rok v súlade s rozpočtom

SLZ.
i. Kontroluje a spolu zodpovedá za realizáciu schválených plánov a prípravu športovcov

zaradených do CTM prostredníctvom ich trénerov.
j. Zabezpečuje  spracovanie  prehľadu  výkonnosti  v  jednotlivých  vekových  kategóriách

CTM ako aj v disciplínach OL, KL.
k. Je povinný informovať trénerov zaradených športovcov do CTM o ich zaradení ako aj

vyradení, či o forme spolupráce v priebehu roka.

6. Zaraďovanie a vyraďovanie športovcov do CTM:
Do CTM sa zaraďujú talentovaní športovci vo veku od 13 do 20  rokov vždy k 1. novembru
daného roku pre nasledujúci kalendárny rok. Športovec je zaradený na základe:

a. splnení výkonnostných kritérií v bezprostredne predchádzajúcej sezóne nasledovným
spôsobom:
6.a.i. Limit pre zaradenie športovcov, ktorí v hodnotenej sezóne strieľajú posledný rok

v kategórii starší žiak je nástrel 605 bodov ako priemer výsledkov dosiahnutých
na 2 súťažiach v kalendári SLZ v divízii OL.



6.a.ii. Limit pre zaradenie športovcov reprezentačných kategórií kadet, kadetky, junior
a juniorky je tento limit zhodný s reprezentačným limitom C v divíziách OL a KL.
Pri prechode lukostrelca z kadetskej kategórie do juniorskej musí mať splnený
limit pre juniorskú reprezentáciu.

6.a.iii. Limit pre zaradenie športovcov v kategórii muži  a ženy je tento limit zhodný s
reprezentačným limitom B  v divíziách  OL  a  KL.  Pri  prechode  juniorov  medzi
dospelých musí mať strelený reprezentačný limit pre dospelých.

b. odporúčania  klubového trénera  a  Managera  CTM v prípade,  že  športovec  nemohol
splniť kritériá z objektívnych dôvodov ( týka sa bodov a.ii. a a.iii.).

c. doručeného  podpísaného  Súhlasu  so  zaradením  do  CTM managerovi  CTM
v stanovenom termíne.

d. absolvovania lekárskej prehliadky u športového lekára a doručenia potvrdenia o platnej
lekárskej prehliadke managerovi CTM v stanovenom termíne. 

7. Športovec môže byť vyradený z CTM kedykoľvek v priebehu roka:
a. na návrh osobného trénera alebo Managera CTM.
b. ak u športovca nie je zaručený športový rast.
c. pre neplnenie si povinností člena CTM.
d. ak dôjde k prehreškom voči morálke a etike.

8. Športovú činnosť CTM zabezpečujú:  
a. manager CTM,
b. tréneri CTM,
c. ďalší  potrební  pracovníci  (lekár,  masér,  technik,  metodik,  fyzioterapeut,  psychológ,

ďalší sú prizvaní priebežne podľa druhu uskutočňovanej činnosti a potrieb zaradených
športovcov).

9. Odmeňovanie:
Odmeňovanie trénerov športovcov zaradených do CTM schvaľuje predsedníctvo SLZ v súlade s
rozpočtom SLZ.

Schválilo Predsedníctvo SLZ dňa 18.12.2020 s účinnosťou od 01. januára 2021


