Vážení priatelia,
Vzhľadom na nespokojnosť a pochybnosti niektorých členov SAST o správnosti rozhodovania a výbere 10
najúspešnejších športovcov a 3 kluby, predkladám spôsob akým tento výber prebieha.
Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov je jedným z morálnych ocenení za reprezentáciu a dosiahnuté
výkony na medzinárodných šampionátoch majstrovstiev sveta a Európy. Vyhlasovanie najúspešnejších
športovcov a klubov sa výkonný výbor rozhodol realizovať od svojho vzniku teda založenia SAST v roku
2010. Tohto roku teda v roku 2014 to bolo už po 5 x a aj naďalej chceme v tom pokračovať, pretože takéto
morálne ocenenie si športovci SAST za svoje vynikajúce výkony a tvrdú prácu na ich dosiahnutie určite
zaslúžia. Náklady na toto každoročne oceňovanie poskytujú členovia výboru z vlastných zdrojov.
Výkonný výbor SAST každoročne v januári zasadá kde jedným z bodov rokovania je výber 10 športovcov
a 3 kluby ktoré dosiahli v uplynulom roku tie najlepšie výsledky. Rozhodovanie prebieha na základe
spracovanej podrobnej analýzy všetkých športovcov ktorí sa v uplynulom roku zúčastnili na
medzinárodných šampionátoch a dosiahli medailové umiestnenia.
Hodnotenie prebieha na základe stanoveného kľúča:

I.

I.

Hodnotenie 10 športovcov
- 4 open
- 4 mládež
- 2 masters

II.

Hodnotenie klubov
- 3 kluby

Hodnotenie športovcov
1. Umiestnenie na ME a MS a medzinárodných súťaži podľa kalendára GPC
2. Pomocné body
1. Umiestnenie na MS, ME a medzinárodných súťažiach
Poradie hodnotenia je nasledovné:
a) Majster sveta + majster Európy + zlatá medaila z medzin.súťaží
b) Majster sveta + majster Európy
c) Majster sveta + 2.miesto z ME
d) Majster sveta + 3.miesto z ME
e) Majster sveta
f) Majster Európy + 2.miesto z MS
g) Majster Európy + 3.miesto z MS
h) Majster Európy
i) 2.miesto z MS
j) 2.miesto z ME
k) 3.miesto z MS
l) 3.miesto z ME

2. Pomocné body
Pomocné body sa používajú ak viacerí športovci majú rovnaké umiestnenia
a) Svetový rekord
b) Európsky rekord
c) Absolútne umiestnenie na M-sveta
d) Absolútne umiestenie na ME
e) Rebríček výkonnosti GPC
f) Rebríček výkonnosti SAST
g) Počet pretekárov v hmotn. a vekovej kategórií na jednotlivých šampionátoch

II.

Hodnotenie oddielov
Hodnotenie oddielov sa prevádza podľa schválených kritérií uvedených v Súťažnom poriadku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pohárové súťaže................................................................ 10 8 6 5 4 3
Majstrovstvá Slovenská/sil.trojboj SR+ČR/..........................25 20 15 8 6 4
Medzinárodná súťaž...........................................................30 25 20 12 10 8
Majstrovstvá Európy..........................................................50 40 30 15 14 12
Majstrovstvá sveta.............................................................80 60 40 20 18 16
Slovenský rekord............................................................... 20
Európsky rekord................................................................ 50
Svetový rekord..................................................................80
Majstrovstvá Slovenská družstiev...................................... 80 70 60 50 40 30 20 10
Najlepší športovec............................................................ 30
Najlepší športovec 1. miesto............................................. 60
Usporiadanie súťaži.......................................................... 50

Body sa započítavajú podľa open umiestnenia pretekárov jednotlivých oddielov na uvedených
súťažiach. Za rekordy v jednotlivých disciplínach RAW a EQ sa započítavajú body len za jeden
rekord s najlepším výkonom dosiahnutý v uplynulom roku. Poradie umiestnenia oddielov sa
určuje podľa dosiahnutia najvyššieho počtu bodov.
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prezident SAST

