
 

 
Kritériá na zaradenie hráčov do mládežníckej reprezentácie 
a systému podpory talentovanej mládeže v STZ na rok 2016 

 
 
 
1. Zaradenie do NTC – zväzového centra prípravy 
 
a) reprezentanti DC a FC 
- hráč(ka) s podpísanou zmluvou na DC, resp.FC pre rok 2016 a taktiež s podpísanou zmluvou o zaradení 
do NTC na rok 2016 
 
b) ďalší hráči 
- do tejto skupiny môžu byť zaradení hráči, ktorí k termínu 30.11. 2015 spĺňajú niektoré z nasledovných 
kritérií: 
1. hráči s platnou zmluvou o zaradení do NTC, na základe vyhodnotenia plnenia výkonnostných cieľov na 
rok 2015 
2. hráči, ktorí k 30.11. 2015 na dvojhrovom rebríčku (ATP, WTA), resp. na ITF rebríčku juniorov 
dosiahnu nasledovné umiestnenie: 
 

muži, juniori   ženy, juniorky 
 

r. 1995 450 ATP   230 WTA 
r. 1996 600 ATP   300 WTA 
r. 1997 750ATP,  30 ITF  400 WTA, 20 ITF 
r. 1998 900 ATP, 60 ITF  500 WTA, 40 ITF 
r. 1999       -       , 150 ITF  700 WTA, 60 ITF 
r. 2000       -       , 300 ITF        -         , 80 ITF 
 

3. hráči, ktorí na juniorských ME jednotlivcov do 16 a do 18r. získajú medailu vo dvojhre a kritériá 
uvedené v bode 2 nespĺňajú nie viac ako o 25% 

4. hráči, ktorí sa na grandslamovom turnaji prebojujú do štvrťfinále dvojhry a kritériá uvedené v bode 
2 nespĺňajú nie viac ako o 25% 

5. členovia tímov do 16 a 18 r., ktorí skončili na ME či MS družstiev do 3.miesta a kritériá uvedené 
v bode 2 nespĺňajú nie viac ako o 25% 

6. hráči, u ktorých na základe rozhodnutia Trénerskej rady STZ je vysoký predpoklad dosahovania 
úspešných medzinárodných výsledkov. 
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2. Zaradenie do juniorskej a žiackej reprezentácie 
 

 
Do juniorskej a žiackej reprezentácie môžu byť zaradení hráči, ktorí k termínu 30.9. 2015 spĺňajú 
niektoré z nasledovných kritérií: 

1. hráči zaradení v juniorskom rebríčku ITF do 100.miesta 
2. hráči zaradení do žiackeho rebríčka EJT do 50.miesta 
3. majstri SR vo dvojhre v kategórii do 14, 16, 18 r. na otvorených dvorcoch 
4. prví traja hráči v redukovaných rebríčkov SR vo veku 13-18 r. 
5. hráči s predpokladom dosahovania úspešných medzinárodných výsledkov, na základe 

návrhu Trénerskej rady STZ  
 

Len pre potreby zaraďovania do SVT sú za kandidátov mládežníckej reprezentácie (resp. členov širšej 
reprezentácie) považovaní hráči, ktorí sú umiestnení na rebríčkoch SR v rámci redukovaných 
rebríčkov jednotlivých ročníkov do 2. miesta za členmi juniorskej a žiackej reprezentácie (ak je do 
reprezentácie v jednom ročníku zaradených 6 hráčov, môže byť kandidátom mládežníckej 
reprezentácie len jeden hráč. Ak je v jednom ročníku v reprezentácii 7 a viac hráčov, kandidáti 
mládežníckej reprezentácie sa neurčujú). 

 
 
 

3. Zaradenie do systému podpory talentovanej mládeže 
 

 
Do tohto systému môžu byť zaradení hráči, ktorí k termínu 30.9. 2015 spĺňajú niektoré z nasledovných 
kritérií: 
 
1. v redukovanom rebríčku hráčov svojho ročníka a mladších v rámci SR spĺňajú nasledovné 
umiestnenie: 
r. 2004................. do 10. m. 
r. 2003................. do 12. m. 
r. 2002................. do 12. m. 
r. 2001................. do 10. m. 
r. 2000................. do 8. m. 
r. 1999................. do 8. m. 
 
 

2. na MSR jednotlivcov v r. 2015 v kategóriách do 12, 14 a 16 rokov získali medailu vo dvojhre alebo 
štvorhre 
 
 


