ПРЕДЛОГ БОДОВАЊА КЛУБОВА И ТРЕНЕРА КОЈИ РАДЕ СА МЛАДИМ СПОРТСКИМ ТАЛЕНТИМА
За талентоване младе играче који су прелазили из једног у други клуб ПРЕДЛАЖЕМО да се
бодовање врши по следећој формули

Вредност бода
Број година на ранг листи

x

Број година на ранг листи који је играч провео у
клубу за који се врши бодовање

ПРИМЕР 1
Пера Перић је кадет и налази се на ранг листама већ 5 година. Тренутно је 3. на ранг листи (100
бодова). Прешао је из клуба А у клуб Б. Док је био у клубу А 4 године је био на ранг листама а у
клубу Б је 1 годину.
Ако би смо применили горе наведену формулу бодовање клубова и тренера би изгледало
овако:
-

Клуб и тренер А би имали по 80 бодова (100/5*4)
Клуб и тренер Б би имали по 20 бодова (100/5*1)

ПРИМЕР 2
За 5 година ПП је јуниор (укупно 10 година на ранг листи) и 1. на ранг листи (100 бодова).
Применом формуле добијамо следећу расподелу:
-

Клуб и тренер А би имали по 40 бодова (100/10*4)
Клуб и тренер Б би имали по 60 бодова (100/10*6)

ПРИМЕР 3
ПП је из клуба Б у коме је провео 2 године (у клубу А 4 године) прешао у клуб Ц и ту тренира
последње 4 године. Први је на ранг листи. Бодовање по формули би изгледало:
-

Клуб и тренер А би имали по 40 бодова (100/10*4)
Клуб и тренер Б би имали по 20 бодова (100/10*2)
Клуб и тренер Ц би имали по 40 бодова (100/10*4)

Овим начином бодовања омогућила би се расподела средстава на начин који би био
стимулативан за клубове и тренере који раде са младим спортским талентима и стонотениским
жаргоном речено „праве“ играче.
Сви ћемо се сложити да је рад са почетницима дуг и мукотрпан процес, те да је неопходно да
прође бар три до четири године да играч стаса за бодовне турнире и висок пласман на ранг
листама. Стога када добрим делом формиран играч напусти клуб из кога је потекао потребно је
нових три до четири године да се „направи“ други истих или приближних квалитета.
Сматрамо да би овај начин бодовања умногоме допринео опстанку малих клубова и тренера
који раде са младим спортским талентима.
Спортски поздрав,
Саша и Сања Поповић

