
 

 

 

 

ZARADENIE ŠPORTOVCOV DO REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV MLÁDEŽE V 
ŠPORTOVOM LEZENÍ NA ROK 2023 

 
 

Reprezentačné družstvo mládeže je tvorené z reprezentácie A, reprezentácie B, reprezentácie C a širšieho výberu 
reprezentácie, pričom: 
 
Reprezentácia A mládeže: Zaradenie do reprezentácie A je podmienené výsledkami na medzinárodných pretekoch IFSC a 
IFSC Europe za rok 2022. Zohľadnené výsledky sú v disciplínach: kombinácia, obtiažnosť, boulder, alebo rýchlosť. Pretekári 
budú zaradení do reprezentácie A mládeže, pokiaľ: 
a) V sezóne 2022 sa umiestnili do 10. miesta a to na pretekoch: Majstrovstvách sveta mládeže, alebo 
 Majstrovstvách  Európy mládeže, pričom súčasne v daných pretekoch skončili v prvej tretine štartového poľa. 
b)  V sezóne 2022 sa umiestnili do 10. miesta a to na pretekoch: Európsky pohár mládeže, pričom súčasne v daných 
 pretekoch skončili v prvej tretine štartového poľa. 
c)  Ak pretekári dosiahli umiestnenia podľa predchádzajúcich bodov na pretekoch počas sezóny 2023 a neboli v 
 reprezentácii A, tak budú do nej automaticky zaradení hneď po pretekoch, v ktorých tento výsledok dosiahli 
 (finančné podmienky pre štart už platia aj na preteky, v ktorých výsledok dosiahli) 
 
Reprezentácia B mládeže: Zaradenie do reprezentácie B je podmienené výsledkami na medzinárodných pretekoch IFSC a 
IFSC Europe. Zohľadnené výsledky sú v disciplínach: kombinácia, obtiažnosť, boulder, alebo rýchlosť. Pretekári budú 
zaradení do reprezentácie B mládeže, pokiaľ: 
a)  V sezóne 2022 sa umiestnili do 20. miesta a to na pretekoch: Majstrovstvách sveta mládeže, alebo 
 Majstrovstvách  Európy mládeže, pričom súčasne v daných pretekoch skončili v prvej polovici štartového poľa. 
b)  V sezóne 2022 sa umiestnili do 20. miesta a to na pretekoch: Európsky pohár mládeže, pričom súčasne v daných 
 pretekoch skončili v prvej polovici štartového poľa. 
c)   V sezóne 2022 sa na pretekoch vyššie zmienených umiestnili v prvej polovici štartového poľa. 
d)  Ak pretekári dosiahli umiestnenia podľa predchádzajúcich bodov na pretekoch počas sezóny 2023 a neboli v 
 reprezentácii B, tak budú do nej automaticky zaradení hneď po pretekoch, v ktorých tento výsledok dosiahli 
 (finančné podmienky pre štart už platia aj na preteky, v ktorých výsledok dosiahli) 
 
Reprezentácia C mládeže: Zaradenie do reprezentácie je podmienené výsledkami v Slovenskom pohári dospelých a 
mládeže za rok 2022, alebo výsledkom Slovenského pohára detí za rok 2022. Pretekári budú zaradení do reprezentácie C 
mládeže, pokiaľ: 
a) V sezóne 2022 dosahovali na medzinárodných podujatiach mládeže solídne výsledky a preukázali záujem, progres 
 a výkonnostné napredovanie 
b) V sezóne 2022 dosahovali na pretekoch SPDaM výborné výsledky 
c) V sezóne 2022 sa v Slovenskom pohári detí celkovo umiestnili na 1., 2. a 3. mieste vo svojej vekovej kategórii 
 
Širší výber reprezentácie: Zaradenie do reprezentácie je podmienené účasťou v Slovenskom pohári dospelých a mládeže 
za rok 2022. Pretekári budú zaradení do širšieho výberu reprezentácie: 
a) Dočasne sa neplánujú zúčastňovať zahraničných pretekov (môžu sa v prípade voľných kvót zúčastniť 
 zahraničných pretekov) 
b) Výkonnostne môžu narásť 


