UKS Trójka ponownie najwyżej w zestawieniu Instytutu
Sportu
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Zespoły dziewcząt UKS Trójka Żyrardów należą do koszykarskiej czołówki w Polsce. (fot. UKS Trójka)

Wyniki klubów osiągnięte w 2018 roku, w mistrzostwach Polski w różnych kategoriach
wiekowych przełożono na punkty, te zsumowano i stworzono klasyfikację klubów
osiągających najlepsze wyniki w sporcie młodzieżowym w skali kraju. W gronie
punktujących wysoko UKS Trójka Żyrardów. Sklasyfikowano blisko 4000 stowarzyszeń.
Trójka za osiągnięcia w 2019, z dorobkiem 84,3 pkt. zdobytych za brązowe medale mistrzostw Polski
młodziczek i finał kadetek w podsumowaniu znalazła się na bardzo wysokim 474. miejscu.
Na 3040. pozycji, z 4. punktami uplasowało Stowarzyszenie Aqua Żyrardów.

Najlepszym województwem było mazowieckie (ponad 21 tys. punktów), które wyprzedziło
wielkopolskie (ponad 18 tys.) i śląskie (ponad 16 tys.) Łódzkie uplasowało się na 8. miejscu z
dorobkiem ponad 10 tys. punktów.
Najlepszą klubową trójkę 2019 roku tworzą: KS AZS-AWF Katowice (1 703 pkt.), AZS OŚ. Poznań (1
554 pkt.) i WKS Śląsk Wrocław (1 536 pkt.). Najwyżej z łódzkiego, na 14. miejscu uplasował się KS
Pilica Tomaszów Mazowiecki (613 pkt.)
Celem Systemu Sportu Młodzieżowego jest zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo
optymalnych warunków do szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego, a także
wytypowanie zawodników o wysokim potencjale sportowym do dalszego szkolenia w placówkach
sportowych i kadrach narodowych polskich związków sportowych oraz przygotowanie ich do
reprezentowania Polski w zawodach międzynarodowych we wszystkich kategoriach wiekowych, w
szczególności w sportach olimpijskich.
We współzawodnictwie dzieci i młodzieży wyniki sportowe uzyskane na zawodach nie mogą być
celem szkolenia, lecz jego efektem, który tylko spełnia funkcję kontroli szkolenia w jego określonym
okresie.
O ile w sportach indywidualnych wszystko jest jasne, o tyle w zespołowych, w których trudniej
osiągnąć sukces stowarzyszeniom z małych miast, kluby otrzymują punkty także za wyniki swoich
podopiecznych powołanych do kadry wojewódzkiej, która odniosła sukces.
W skali kraju w 2019 roku sklasyfikowano 3766 klubów, identycznie jak rok wcześniej. W 2018 roku
w zestawieniu znalazło się 3764 klubów, a w 2016 roku 3474.
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