
Klasifikačný poriadok 
(platný od 1. 1. 2017) 

 
  
 Článok I. 
 Význam a ciele športovej klasifikácie 
  
1. Zmyslom športovej klasifikácie v bedmintone je (podobne ako v iných športoch) napomáhať v základnej orientácii 

o výkonnostnej úrovni jednotlivých hráčov. 
2. Športová klasifikácia v bedmintone pozostáva zo systému výkonnostných tried (ďalej VT), ktorý 
 - rozdeľuje hráčov do základných výkonnostných skupín pre niektoré športovotechnické účely (napr. podmienkou 

štartu hráča na akcii môže byť jeho VT) 
 - uľahčuje z hľadiska trénersko-metodického stanovovať hráčovi postupné ciele jeho výkonnostného rastu 
 - umožňuje poskytnúť základnú informáciu o športovej výkonnosti hráča pre orgány a organizácie mimo SZBe (iné 

telovýchovné orgány, školy, ministerstvá a ďalšie organizácie), ktoré takúto informáciu vyžadujú (športové 
štipendiá, prijímacie skúšky a iné) 

  
 Článok II. 

 Výkonnostné triedy a podmienky ich získania 
  
3. Po skončení sezóny sa hráčom na základe ich výsledkov v sezóne udeľujú výkonnostné triedy. V každej vekovej 

kategórii (s výnimkou veteránov) sa udeľujú tri výkonnostné triedy. 
4. Hráč získava v príslušnej vekovej kategórii I. výkonnostnú triedu, ak 
 - obsadil 1. - 4. miesto v konečnom slovenskom rebríčku v niektorej disciplíne tejto vekovej kategórie 
 - získal 1. - 4. miesto v dvojhre alebo zmiešanej štvorhre na M SR v tejto vekovej kategórii 
 - získal 1. - 2. miesto v štvorhre na M SR v tejto vekovej kategórii 
5. Hráč získava v príslušnej vekovej kategórii II. výkonnostnú triedu, ak 
 - sa umiestnil do 16. miesta (vrátane) v konečnom slovenskom rebríčku v niektorej disciplíne tejto vekovej 

kategórie 
 - sa umiestnil medzi prvými 30% hráčov v niektorej disciplíne tejto vekovej kategórie (presnejšie povedané ak 

jeho rebríčkové poradie nie je väčšie ako číslo 0. 3 x počet hráčov v rebríčku) 
6. Hráč získava v príslušnej vekovej kategórii III. výkonnostnú triedu, ak 
 - bol zaradený do konečného slovenského rebríčka v niektorej disciplíne tejto vekovej kategórie 
7. Ak sa hráč v konečnom rebríčku delí o umiestnenie s inými, považuje sa pre účely udelenia VT ako keby dosiahol 

toto umiestnenie sám (napr. všetci traja hráči umiestnení na 4. - 6. mieste získajú I. VT). 
8. Ak hráč získa niektorú VT vo vyššej vekovej kategórii, získava automaticky tú istú VT aj vo všetkých nižších 

vekových kategóriách, v ktorých v sezóne štartoval, alebo mohol štartovať. 
  
 Článok III. 
 Platnosť výkonnostných tried a ich potvrdzovanie 
  
9. Platnosť získaných výkonnostných tried je jeden rok. Začína sa dňa 1. januára a trvá do 31. decembra. 
10. Udelenie výkonnostných tried zverejňuje každoročne predseda ŠTK SZBe po vydaní konečných rebríčkov. 
11. Potvrdenie o udelení výkonnostnej triedy vydáva predseda ŠTK SZBe na základe písomnej požiadavky hráča alebo 

funkcionára oddielu. 
12. Ak hráč, ktorý získal I. alebo II. VT vo svojej vekovej kategórii, prechádza v ďalšej sezóne do vyššej vekovej 

kategórie, považuje sa za držiteľa VT vo vyššej vekovej kategórii, ale o jeden stupeň nižšej VT. 
  
 Článok IV. 
 Záverečné ustanovenia 
  
13. Tento klasifikačný poriadok nadobúda platnosť po schválení VV SZBe odo dňa 1. 1. 2017. Zároveň sa ruší platnosť 

klasifikačného poriadku platného od 30. 5. 2008. 
 


