Pravidla 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.
Finanční prostředky dle těchto pravidel budou rozdělovány mezi závodníky
juniorského věku, kteří jsou rozhodnutím Rady OSÚ AD SLČR pro aktuální sezonu členy
reprezentačního družstva juniorů, juniorek

I.

Financování je rozděleno na sezónu takto:

a/ přípravné období dle jednotlivých listin FIS ( listiny 1, 4, 8 ) – dle bodu 1
b/ závodní období dle jednotlivých listin FIS ( leden-duben; listiny bodů č, 11, 12, 14,
15, 17, 18 ) – dle bodu 1
c/ finanční prostředky na společná soustředění – dle bodu 2
d/ finanční prostředky na zajištění přípravy a účasti na MSJ – dle ad hoc rozhodnutí
Rady OSÚ AD SLČR
O výši přidělení částek k jednotlivým výše uvedeným bodům rozhoduje Rada OSÚ
AD SLČR.

II.

Zásady pro dělení finančních prostředků

1. Finanční prostředky přidělené na jednotlivé FIS listiny se dělí mezi reprezentanty
následujícím způsobem:
a) 20% z celkové částky = Fix. Fix je rozdělen rovným dílem mezi reprezentanty, kteří
plní ročníková kritéria ( RDJA a RDJB ) a přecházející žáky a žákyně ( RDJC - dříve OH naděje ).
b) 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 DH, SL, OS a SG. Celková finanční
částka k rozdělení se podělí součtem procentních překročení všech závodníků, čímž se získá
finanční hodnota jednoho procentního bodu překročení. Každému závodníkovi a závodnici se
pak vynásobí hodnota celkového procentního překročení finanční hodnotou jednoho bodu a
tyto finanční prostředky budou připsány na osobní účet závodníka.
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Podmínkou čerpání finančních prostředků dle tohoto bodu je pokračování v závodní
činnosti závodníka a uzavřená reprezentační smlouva na danou sezónu. Finanční prostředky
na přípravné období lze čerpat pouze do konce následujícího závodního období ( tj. do 30.
dubna daného roku ), finanční prostředky na závodní období lze čerpat do konce daného
kalendářního roku. Finanční prostředky nevyčerpané v uvedených termínech budou
převedeny z osobních účtů závodníků na zajištění společných soustředění RDJ.
2. Finanční prostředky na společná soustředění se dělí mezi RDJ žen a RDJ mužů
následujícím způsobem:
a) z částka přidělená OSÚ AD SLČR na společná soustředění bude rozpočítána mezi
RDJ mužů a RDJ žen tak, že se vypočte podíl dle počtu členů RDJ mužů a RDJ žen s tím, že váha
jednotlivých členů RDJ bude tato :
člen RDJ A
100%
člen RDJ B
75%
člen RDJ C
50%
b) z takto vypočtené částky připadající na RDJ mužů a RDJ žen se v každém družstvu
vyčlení podíl maximálně 15% na náklady realizačního týmu ( šéftrenér, trenéři, fyzio ). Z této
položky nelze hradit odměny trenérů RDJ.
c) zbývající částka bude rozdělena na jednotlivé členy RDJ podle váhy člena RDJ
uvedené v bodě a). Pokud některý ze závodníků nevyčerpá přidělenou částku na společných
soustředěních, nedojde zpravidla k jejímu převodu na osobní účet závodníka. K převodu
nevyčerpané částky na osobní účet závodníka dojde jen ve výjimečných případech ( např. při
kolizi termínů soustředění RDA a RDJ a důvodné nemožnosti finance vyčerpat ), a to na základě
doporučení TRJ a následného rozhodnutí Rady OSÚ AD.

III.

Další způsoby financování závodníků juniorského věku

1. Rada OSÚ AD SLČR může vyhlašovat grantová řízení na financování sportovní
činnosti zejména pro členy RDJ.
2. 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.
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3. 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 pravidel: od 1. ledna 2019 na dobu neurčitou
Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 12. září 2018
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