
                 Bodové hodnotenie oddielov, klubov. 
 
          Body sú rozdelené do štyroch častí nasledovne: 

 

1. časť:  25% 
a/ zaregistrovaný nový pretekár – á   2 b  iba ktorý bude aj súťažiť na pretekoch 

b/ paušál na činnosť klubu  –            (50€)  vymeniť na 100 b. súťažiaci v pohári klubov,  

                                                                   platí to iba pre riadnych členov SKrZ 

                                                                    ostatní (25€) 50 b. dočasní členovia SKrZ 

c/ zvyšok z balíka deliť na počet aktívnych pretekárov v sezóne (aj IK, Z, H) 

   to by som vynechala, dostávajú od štátu 

 

2. časť:  15% 
za organizáciu pretekov:  M-SR všetkých kategórií                      - 20 b.- zvýšiť na 50 b.             

                                         preteky  SP                                            - 10 b. – zvýšiť na 50 b.                                               

                                         testy                                                       - 10 b. 

po zmenách – navrhujem ponechať iba preteky SP – rozdeliť čiastku na počet pretekov 

 

3. časť:  30% 
a/ body za umiestnenie na M – SR a v SP : 

                                      1.m.  2.m.   3.m.   4.m.   5.m.   6.m.  7.m.    8.m.   9.m.    10.m. 

 

   M-SR – 

   S  -  Ž                         12b.   11b.   10b.     9b.     8b.     7b.     

   Nádeje                          6b.     5b.    4b.     3b.      2b.     1b.                 

   Slovenský pohár - 

   všetky kat.                 10b.     9b.     8b.     7b.     6b.      5b.    4b.    3b.      2b.      1b. 

   Ak sa súťaže zúčastnia  traja a menej pretekárov, bodová hodnota  sa kráti o 50%. 

   Navrhujem aj kluby odmeniť ako jednotlivcov- aj malá kvapka je kvapka ! 

 

b/  body za účasť na pretekoch: 

    - účasť na M – SR v  kat. S,J.ST.Ml-Ž.   - 3b. 

                                             Nádeje             - 2b. 

   - účasť na pretekoch v SR, 1 súťaž        á 1b. 

     

4. časť:  30% 
a/ testy -   č.7 -   1b.                                 b/ registrácia –   seniori -  5b.    ako jazdili v sezóne    

                 č.6 -   2b                                                             juniori -  4b.     

                 č.5 -   3b.                                                            žiaci    -  3b. 

                 č.4 -   4b.                                                            nádeje -  2b. 

                 č.3 -   5b.                                                            IK,H   -  1b. 

                 č.2 -   6b.                                  c/ reprezentácia- zaradenie do repre 10b.                     

                 č.1 -   7b.                                                                              výberu    7 b.      

                                                                                                              CTM       3 b. 

                                                                  d/ tréner  1 b. 

                                                                      rozhodca, tréner+TŠ 2 b.           

                                                 
Postup: Celá schválená suma v €. sa delí na 4 časti podľa percent. V každej sa samostatne 

             vypočítajú body, ktoré sa sčítajú. Potom sa delia sumou v jednotlivých častiach. 

             Tak získame sumu jedného bodu a vypočítame celkovú sumu za oddiel/klub. 


