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RTCTM ŠTATÚT 

PRÍLOHA Č.1 - NOMINAČNÝ PORIADOK  
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KRITÉRIÁ NOMINÁCIE HRÁČOV DO RTCTM 

V zmysle Štatútu RTCTM je kľúčovým parametrom transparentnej a objektívnej nominácie vrcholová 

výkonnosť hráča preukázaná výsledkami v turnajoch SKGA najvyššej výkonnostnej kategórie pre 

príslušné vekové kategórie. 

Hlavným meradlom vrcholovej výkonnosti hráčov je víťazstvo na Majstrovstvách SR, 

víťazstvo v celoročnej súťaže TON resp. SKGA Junior Tour U16 a umiestnenie na najvyšších 

priečkach v rebríčku SKGA. Kritériá pre zaradenie a umiestnenie hráča v rebríčku sú uvedené 

v Rebríčkovom poriadku.  

Nominácia podľa postavenia v rebríčku sa odvodzuje od stavu Konečného rebríčka príslušného pre 

danú vekovú kategóriu spravidla k 15. novembru daného roka v zmysle rebríčkového poriadku 

(Kapitola 2. Vyhlasovanie rebríčkov, bod Konečný rebríček). (Ďalej len „Konečný rebríček“) 

Vybraný hráč musí zároveň spĺňať individuálne kritériá pre zaradenie do Centra talentovanej 

mládeže (CTM), pričom nemusí byť členom CTM. Kritériá pre zaradenie do CTM sú zverejnené na 

serveri SKGA, boli schválené prezídiom SKGA a nachádzajú sa v dokumente “Podmienky pridelenia 

statusu CTM klubom“. 

Vo výnimočných prípadoch môžu byť do RTCTM zaradení hráči, ktorí buď nezodpovedajú kritériám 

pre zaradenie do CTM alebo nespĺňajú dolný vekový limit pre RTCTM, avšak len ak takéhoto hráča 

schváli komisia pre mládež samostatne ešte pred zaradením do návrhu konečného výberu hráčov, 

pričom jej musí byť predložené písomné zdôvodnenie od navrhovateľa. Pri posudzovaní týchto 

výnimočných prípadov je potrebné preferovať hráčov s vyššou účasťou na turnajoch zaraďovaných 

do rebríčka, ktorí nespĺňajú maximálne jedno z vyššie uvedených kritérií.  

V prípadoch, keď hráč nachádzajúci sa v rebríčku nespĺňa najviac jedno z uvedených kritérií iba 

čiastočne, t.j. tak, že buď HCP kritérium pre CTM nespĺňa maximálne o 2 celé HCP body, alebo je 

vekovo maximálne o 1 rok pod dolným limitom pre RTCTM, tak je možné aj takéhoto hráča podľa 

ostatných nominačných pravidiel navrhnúť do nominácie a schváliť bez nutnosti písomného 

zdôvodňovania navrhovateľom, ako aj bez samostatného schvaľovania komisiou. 

https://skga.sk/rebricek-hracov/ziaci-kadeti-dorastenci/
https://skga.sk/wp-content/uploads/2020/07/Reprezentacia-2020-Rebrickovy-poriadok-12_5_2020.pdf
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VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA NOMINÁCIÍ 

Do jednotlivých RTC budú hráči automaticky nominovaní v tejto vekovej štruktúre: 

 RTC 16 – hráči podľa Konečných rebríčkov kadetov a kadetiek (U16), 

 RTC 14 – hráči podľa Konečných rebríčkov starších žiakov a žiačok (U14),  

 RTC 12 – hráči podľa Konečných rebríčkov mladších žiakov a žiačok (U14), 

 RTC Východ – hráči podľa všetkých Konečných rebríčkov do 16 rokov. 

Všetci nominovaní hráči musia spĺňať kritériá pre zaradenie do CTM a zároveň aj vekový limit pre 

RTCTM, a to bez ohľadu na to, či boli nominovaní podľa hlavných alebo doplnkových pravidiel. 

HLAVNÁ NOMINÁCIA 

Do nominácie RTCTM budú automaticky zaradení ako prví: 

 Majster a majsterka SR v príslušnej vekovej kategórii,  

 Víťaz a víťazka celoročnej TON/SKGA Junior Tour v príslušnej vekovej kategórii.  

Následne, na základe postavenia v Konečnom rebríčku, sú do nominácie na ďalšie miesta podľa 

štruktúry RTCTM automaticky zaradení najvyššie postavení hráči príslušnej vekovej kategórie 

a pohlavia v Konečnom rebríčku SKGA za uplynulý rok.  

Ak sa do jedného RTC nominujú hráči z viacerých vekových kategórií rebríčka, pri nominácii sa 

uprednostnia hráči so starších vekových kategórií pred mladšími. Čiže najprv sa automaticky zaradia 

majstri SR a víťazi TON/SKGA Junior Tour v kategóriách U16, potom U14 a nakoniec U12. Následne 

sa automaticky nominujú hráči podľa postavenia v Konečných rebríčkoch U16, potom U14 a nakoniec 

U12. 

Tento počet automaticky nominovaných hráčov sa môže znížiť o 1 miesto na základe jednej divokej 

karty v každom RTC, ktorú ma príslušný tréner/i RTCTM, pričom spravidla sa zníži počet miest 

u rovnakého pohlavia ako má hráč nominovaný na divokú kartu. Nomináciu na divokú kartu na 

základe návrhu príslušného trénera/ov RTCTM schvaľuje Komisia pre mládež SKGA samostatne ešte 

pred zaradením do návrhu konečného výberu hráčov, pričom jej musí byť predložené písomné 

zdôvodnenie od navrhovateľa. Navrhovateľ v ňom musí uspokojivo zdôvodniť a porovnať hráča 

nominovaného na divokú kartu s konkrétnym hráčom, ktorý by sa inak namiesto neho nominoval. 

DOPLNKOVÁ NOMINÁCIA 

V prípade, že počet automaticky nominovaných nedosahuje požadovaný počet (napríklad v prípade, 

že nespĺňajú podmienky CTM, alebo vekový limit pre RTCTM), doplnková nominácia sa riadi 

nasledovnými preferenčnými pravidlami usporiadanými podľa priority, na základe ktorej sa na 

základe postavenia v Konečnom rebríčku nominujú najvyššie postavení ešte nenominovaní hráči v 

príslušnej vekovej kategórii pre príslušné pohlavie v Konečnom rebríčku SKGA uplynulého roka:  

1. Nenominovaní hráči opačného pohlavia v rámci vekovej kategórie,  

2. Nenominovaní hráči rovnakého pohlavia o vekovú kategóriu vyššie 

3. Nenominovaní hráči opačného pohlavia o vekovú kategóriu vyššie 

4. Nenominovaní hráči rovnakého pohlavia o vekovú kategóriu nižšie,  

5. Nenominovaní hráči opačného pohlavia o vekovú kategóriu nižšie,  

6. Nenominovaní hráči na základe výberu trénera/ov RTCTM s písomným zdôvodnením. 
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NÁHRADNÍCI RTCTM 

V prípade, ak kedykoľvek v priebehu roka z hráčov zaradených do RTCTM vypadne jeden, alebo 

niekoľko hráčov, nominácia náhradníkov sa riadi vyššie uvedenými nominačnými pravidlami. 

NÁVRH A SCHVAĽOVANIE NOMINÁCIE KOMISIOU PRE MLÁDEŽ 

Návrh konečného výberu hráčov pre RTCTM na ďalšiu sezónu bude predložený trénermi RTCTM podľa 

regionálneho členenia RTCTM v zmysle tohto Nominačného poriadku na schválenie Komisii pre 

mládež spravidla do 2 týždňov od dátumu Konečného rebríčka alebo do 2 týždňov od schválenia 

reprezentačných tímov na ďalšiu sezónu prezídiom SKGA, a to podľa toho, čo nastane neskôr.  

V prípade, ak Komisia pre mládež predložený návrh neschváli, môže poveriť pripravením nového 

návrhu konečného výberu hráčov niekoho iného, alebo jednotliví členovia komisie pre mládež sami 

môžu operatívne navrhnúť zmeny v predloženom neschválenom návrhu a následne dať takto 

upravený návrh komisii schváliť. 

 


