Kritéria pro dělení finančních prostředků závodníků juniorského věku v
alpských disciplínách
Finanční prostředky jsou přidělovány závodníkům juniorského věku po splnění níže uvedených
kritérií. Výše finančních prostředků je dána rozpočtem OSÚ AD SLČR a jejich rozdělení je v
kompetenci Rady OSÚ AD SLČR. Finanční prostředky se rozdělují z celkové určené finanční částky
mezi závodníky a závodnice, kteří splní požadovaná výkonnostní kritéria podle níže uvedených zásad.
Zásady pro dělení finančních prostředků:
1. Finanční prostředky budou rozdělovány mezi závodníky juniorského věku, kteří plní stanovená
ročníková kritéria a kritéria pro vstup do RDJ. Pro financování platí tzv. otevřený systém, tzn. že
závodník, který v průběhu závodní sezóny splní ročníkové kritérium, bude mít nárok na finanční
odměnu za výkonnost.
2. 20% z celkové částky = Fix. Fix je rozdělen rovným dílem mezi všechny členy RDJ (RDJ A, RDJ B,
RDJ C včetně přecházejících žáků a přecházejících žákyň - dříve OH naděje).
3. 80% z celkové částky = dělení podle plnění kritérií. Finanční prostředky jsou rozděleny v závislosti
na bodovém plnění stanoveného ročníkového kritéria. Viz. „Kritéria pro zařazení do RDJ“ - tabulka
ročníkových kritérií FIS bodů - kritérium 2: Vypočte se procentní překročení jednotlivých závodníků a
závodnic v disciplínách SJ,SL,OS, SG. Celková finanční částka k rozdělení se podělí součtem
procentních překročení všech závodníků, čímž se získá finanční hodnota jednoho bodu překročení.
Každému závodníkovi a závodnici se pak vynásobí hodnota celkového procentního překročení
finanční hodnotou jednoho bodu.
4. Financování je rozděleno na příslušná období takto:
a/ přípravné období dle listin bodů FIS (z listin 1,5,8)
b/závodní období dle jednotlivých listin FIS (z listin FIS 9-14)
5. Rada OSÚ AD SLČR může vyhlašovat grantová řízení na financování sportovní činnosti zejména pro
členy RDJ.
6. Rada OSÚ AD SLČR může udělovat odměny za mimořádné sportovní výkony sportovcům a členům
realizačních týmů na akcích jako MSJ, EP nebo vypisovat peněžní ceny v dlouhodobých soutěžích
např. Český pohár.
7. O zabezpečení členů RDJ A, RDJ B a RDJ C rozhoduje Rada OSÚ AD SLČR dle finančních možností k
termínu zařazení sportovců do RDJ A, RDJ B a RDJ C. Trenérská rada juniorů má právo navrhovat
změny těchto kritérií, podávat návrhy na granty, odměny a peněžní ceny Radě OSÚ AD SLČR. Platnost
kritérií: doba neurčitá
Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 23.8.2016

