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Kritéria hodnocení SpS pro sezonu 2020/2021 

 

 Tato kritéria mají sloužit jako závazné hledisko pro hodnocení činnosti SpS v sezoně 

2019/2020, pro jejich případné vyřazení z programu SpS nebo pro případné přijetí nových 

zájemců do programu SpS pro sezonu 2020/2021. Po jejich vyhodnocení k nim bude přihlíženo 

pro kategorizaci SpS pro sezonu 2020/2021 a při rozdělení financí z programu SpS pro 

jednotlivé kategorie SpS. Tato kritéria nenahrazují oponentury, které je potřeba včas 

v termínu předložit podle pravidel programu SpS. 

 

Váhy jednotlivých kritérií 

 

 Jednotlivá kritéria mají v hodnocení SpS přisouzeny tyto váhy : 

- Členská základna SpS    30% 

- Trenérské zajištění SpS    25% 

- Sportovní výsledky SpS    30% 

- Pomocná kritéria - návaznost kategorií, pořádání závodů 

       15% 

Členská základna SpS 

 

Do hodnocení získávají SpS za jednoho započitatelného člena jeden bod, maximálně 

lze získat za Členskou základnu 30 bodů. 

Započítávají se : 

1. Všichni členové SpS z kategorie Přípravka ( U10 ), maximálně lze za tuto kategorii získat 

10 bodů. 

2. Všichni závodící členové SpS z kategorie Předžáci ( U12 ), kterými jsou ti členové, kteří 

se v sezoně 2019/2020 zúčastnili alespoň 4 závodů, maximálně lze za tuto kategorii 

získat 10 bodů. 

3. Všichni závodící členové SpS z kategorie Žáci ( U14 + U16 ), kterými jsou ti členové, kteří 

se v sezoně 2019/2020 zúčastnili alespoň 4 závodů, maximálně lze za tuto kategorii 

získat 10 bodů. 

Zařazení do příslušné kategorie člena SpS se posuzuje podle sezony 2019/2020. 

 

Trenérské zajištění SpS 

 

Do hodnocení získávají SpS body podle Trenérské zajištění takto : 

Kvalifikace hlavního trenéra SpS : 

DT nebo 1. třída     10 bodů 

2. třída       5 bodů 

 



 

Úsek alpských disciplín  SLČR, Cukrovarnická 483/42, 162 00 Praha 6, telefon +420 608 555 088, email alpin@czech-ski.com 

Složení trenérského týmu SpS ( nezapočítává se hlavní trenér SpS ) : 

Za každého trenéra DT nebo 1. třídy   4 bodů  

Za každého trenéra 2. třídy    2 body 

Za každého trenéra 3. třídy    1 bod 

Maximálně lze získat za Trenérské zajištění 25 bodů. 

 

 Sportovní výsledky SpS 

 

 Do hodnocení získávají SpS body podle sportovních výsledků jejich členů tak, že se na 

celkový počet bodů získaných v Českém poháru žáků ve sezoně 2019/2020 členy daného SpS 

uplatní tato kritéria : 

- do 500 bodů v ČPž     0 bodů 

- mezi 500 – 2000 bodů v ČPž se postupuje podle vzorce :  

B = X – 500 / 50, kde X je počet získaných bodů v ČPž 

- nad 2000 bodů v ČPž    30 bodů 

 

 Návaznost kategorií SpS 

 

Do hodnocení získávají SpS podle kritéria Návaznost kategorií takto : 

 -SpS má tréninkové skupiny v kategoriích přípravka, předžáci a žáci ve složení nejméně 

6-ti započitatelných členů      5 body 

 -na činnost SpS navazuje činnost juniorského družstva, kde nejméně 4 členové tohoto 

družstva získali body do Českého poháru juniorů v sezoně 2019/2020 

        7 bodů 

 Pořádání závodů SpS 

 

Do hodnocení získávají SpS podle kritéria Pořádání závodů takto : 

 -SpS uspořádalo v sezoně 2019/2020 nebo v sezoně předcházející alespoň dva závody 

pro kategorii předžáci + přípravka    1 bod 

 -SpS uspořádalo v sezoně 2019/2020 nebo v sezoně předcházející alespoň dva závody 

pro kategorii žáci       1 bod 

 -SpS uspořádalo v sezoně 2019/2020 nebo v sezoně předcházející alespoň dva závody 

pro kategorii juniorů      1 bod 

 

 

 

 

 

 



 

Úsek alpských disciplín  SLČR, Cukrovarnická 483/42, 162 00 Praha 6, telefon +420 608 555 088, email alpin@czech-ski.com 

 Regionální výlučnost 

 

 V zájmu podpory rozložení SpS do maximálního množství krajů získá každé SpS, které 

je ve svém kraji jediné, speciální bonus 10 bodů. 

 Tento bonus bude zohledněn pouze při posuzování pro případné vyřazení nebo 

zařazení střediska do Programu SpS, nebude se k němu přihlížet při dělení finančních 

prostředků. 

 

Pravidla dělení finančních prostředků SpS pro sezonu 2020/2021 
 

Na základě výše uvedených kritérií budou SpS seřazena podle dosaženého množství 

bodů ( bez bonusu za regionální výlučnost ). SpS budou rozdělena na tři podobně velké skupiny 

typu A, B a C tak, aby oddělení skupin mezi sebou respektovalo dosažené hodnoty bodů a aby 

SpS s velmi blízkými hodnotami bodů byly zařazeny do stejné skupiny.  

U SpS, které nedosáhne hodnoty 60 bodů ( včetně bonusu za regionální výlučnost ), 

může Rada OSU AD o ukončení jejich činnosti.  

Nový zájemci budou ohodnoceni dle kritérií a po proběhlé oponentuře návrhu mohou 

být zařazeny do systému SpS rozhodnutím Rady OSU AD. Pro první rok činnosti budou tato 

nová SpS zařazena automaticky do skupiny C. 

Rozdělení finančních prostředků přidělených do programu SpS proběhne takto : 

Každé SpS ze skupiny C obdrží základní sazbu 

Každé SpS ze skupiny B obdrží základní sazbu navýšenou přibližně o 50% 

Každé SpS ze skupiny A obdrží základní sazbu navýšenou přibližně o 100% 

O rozdělení SpS do skupin a o přesném rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivá 

SpS rozhodne Rada OSU AD. 

 

 

Vypracovali : Martin Štěpán, Radim Jireš, Jan Fiedler 

 

Schváleno Radou OSÚ AD dne 20.8.2019, úprava vyznačená červeně byla schválena Radou OSÚ 

AD dne 14.4.2020 

 


