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Slovenská asociácia čínskeho wushu 
Námestie SNP 11, 974 01 Banská Bystrica 

Interný oznam č.2/2016 zo dňa 3.4.2016 
 

Občianskeho združenia „Slovenská asociácia čínskeho wushu“ o zmene stanov SAČW 

a o nominačných kritériách pre reprezentáciu. 

 

 
Na základe zasadnutia Valného zhromaždenia SAČW a následného väčšinového rozhodnutia 

členov SAČW bolo schválené nové znenie stanov (vypracované Mgr. Martinom Császárom) ktoré 
budú následne podané na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Prítomných bolo 10 delegátov 
(vrátane splnomocnených náhradníkov), ktorí jednohlasne schválili nový návrh stanov bez 
pripomienok. 
 

Následne boli  členovia oboznámení s Nominačnými kritériami pre reprezentáciu na 
významné zahraničné súťaže (MS, MSJ, ME, MEJ), ktoré boli odsúhlasené výkonným výborom SAČW 
(viď. strana 2-3). 

 
 
 
V Bratislave, dňa 3.4.2016 
 
 
Vypracoval : Mgr. Ľubomír France, gen. Sekretár SAČW 
Overené : Mgr. Marek Školuda, prezident SAČW 
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Nominačné kritériá pre reprezentáciu na významných zahraničných súťažiach 
(MS, MSJ, ME, MEJ) 

 
Článok 1 

Hlavné nominačné kritériá 
 

a) športovec je členom Slovenskej asociácie čínskeho wushu (ďalej len SAČW) 
b) rebríček navrhovaných reprezentačných športovcov sa stanovuje na základe 

získaných bodov podľa bodového ohodnotenia súťaží za posledných 18 mesiacov 
(viď. príloha 1), o zaradení súťaže do hodnotenia rozhoduje Výkonný výbor SAČW 

c) momentálna forma a dobrý zdravotný stav športovca 
d) dodržiavanie morálnych zásad 
e) dodržiavať Svetový antidopingový kódex, všetky ustanovenia a povinnosti 

vyplývajúce z predpisov WADA a Antidopingovej agentúry SR 
 

Článok 2 
Konečné zloženie reprezentačného tímu 

 
a) konečné zloženie stanovuje Výkonný výbor SAČW na základe hlavných nominačných 

kritérií podľa článku 1 
b) v prípade vypadnutia športovca z rebríčka reprezentačných športovcov z dôvodu 

choroby alebo iných skutočností neumožňujúcim nástup do reprezentačného tímu, 
Výkonný výbor môže na základe návrhu členov SAČW a na základe momentálnej 
výkonnostnej formy, nominovať športovca do reprezentačného tímu 

 

 
Príloha 1 
 
Majstrovstvá Slovenska 
1. miesto.....20 bodov 
2. miesto.....15 bodov 
3. miesto.....10 bodov 
4. miesto......5 bodov 
 
Domáca súťaž so zahraničnou účasťou 
1. miesto.....20 bodov 
2. miesto.....15 bodov 
3. miesto.....10 bodov 
4. miesto......5 bodov 
 
Domáca juniorská súťaž 
1. miesto.....12 bodov 
2. miesto.....10 bodov 
3. miesto.....7 bodov 
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Zahraničná juniorská súťaž 
1. miesto.....10 bodov 
2. miesto.....7 bodov 
3. miesto.....5 bodov 
 
Majstrovstvá Európy (ME, MEJ) 
1. miesto.....50 bodov 
2. miesto.....40 bodov 
3. miesto.....30 bodov 
4. miesto......20 bodov 
5.-8. miesto..10 bodov 
 
Majstrovstvá sveta (MS, MSJ) 
1. miesto.....80 bodov 
2. miesto.....70 bodov 
3. miesto.....60 bodov 
4. miesto......50 bodov 
5.-8. miesto..30 bodov 
 
Zahraničná súťaž (1-4 účastníci v kategórii) 
1. miesto.....15 bodov 
2. miesto.....12 bodov 
3. miesto.....10 bodov 
4. miesto......5 bodov 
 
Zahraničná súťaž (5-viac účastníkov v kategórii) 
1. miesto.....20 bodov 
2. miesto.....15 bodov 
3. miesto.....10 bodov 
4. miesto......5 bodov 
 
Poznámka: 
Bodové hodnotenia sa sčítavajú na základe súťažných kategórií (moderné wushu, tradičné 
wushu, vnútorné štýly, sanda, a iné). 
V prípade, že nedodá športovec alebo klub údaje o účasti v kategórii na zahraničnej súťaži, 
bude bodové ohodnotenie pridelené akoby boli v danej kategórii 1-4 účastníci. 
 


