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V Praze, 25.5.2022 

 

Pravidla fungování při společné přípravě členů RDJ 2022-23 

1. Přípravné období 1.5. – 31.10.2022 

2. Příprava je společná pro tým juniorů i juniorek. 

3. Svaz zajišťuje společná soustředění organizačně (ubytování, tréninkové linie apod.) a materiálně (tyče, vysílačky, časomíra 

apod.). Svaz zajišťuje společná kondiční soustředění a individuální kondiční přípravu, pokud člen RDJ A (dále jen “závodník”) o 

ni projeví zájem. 

4. Kapitola rozpočtu RDJ „společná příprava“ je rozdělena na dvě podkapitoly v poměru 25 % „společné náklady“ a 75 % 

„náklady členů RDJ-A“. Z podkapitoly „společné náklady“ jsou hrazeny veškeré výdaje na svazový tým (šéftrenér, fyzioterapeut, 

kondiční trenér) a dále výdaje na společný trénink: hrazené pisty, hřiště, posilovna apod. Z podkapitoly „náklady členů RDJ-A“ 

jsou hrazeny náklady každého člena RDJ-A na daném soustředění a rovnoměrně rozpočítané náklady trenérů, kteří jsou 

jmenováni členy realizačního týmu. 

5. Svaz na společných soustředěních zajišťuje a hradí dle bodu 4 šéftrenéra a fyzioterapeuta, případně kondičního trenéra. 

Fyzioterapeut a kondiční trenér mohou být sdíleni s týmem RDA, pokud se soustředění koná ve stejném místě a čase. 

6. Svaz hradí pobytové náklady členů RDJ-A a osobních trenérů zařazených do společného realizačního týmu – viz. bod 10 

(obvykle společné ubytování s polopenzí, skipasy). 

7. Dopravu na soustředění si závodníci zajišťují individuálně. 

8. Servis lyží si závodníci zajišťují individuálně. 

9. Závodníci jezdí na společná soustředění s vlastním trenérem nebo asistentem. Maximálně 2-3 závodníci na jednoho 

trenéra/asistenta. 

10. Na každé soustředění bude definován realizační tým složený ze šéftrenéra, případně fyzioterapeuta a kondičního trenéra a 

z trenérů jednotlivých závodníků, kteří budou v rámci soustředění pracovat společně na zajištění co nejlepších tréninkových 

podmínek pro všechny závodníky RDJ, kteří se soustředění účastní. Realizační tým musí mít nejméně jednoho člena na každé 

dva závodníky účastnící se soustředění. O složení realizačního týmu rozhoduje šéftrenér společně s koordinátorem RDJ s 

přihlédnutím k nominačnímu pořadí do RDJ a k programu soustředění. 

11. Předpokladem pro zařazení trenéra do společného realizačního týmu je jeho spolupráce s šéftrenérem, podřízení se jeho 

pokynům a práce pro celý tým. Trenér, jehož spolupráce bude šéftrenérem na místě vyhodnocena jako nedostatečná už 

nebude napříště zařazen do společného realizačního týmu. 

12. Náklady na trenéra, který se účastní soustředění, ale není zařazen do společného realizačního týmu hradí příslušný 

závodník. 

13. Závodníkovi jedoucímu na soustředění bez doprovodu je účtována částka 750,- Kč/den jako příspěvek na trenérské 

zajištění. 

14. Peníze vybrané od závodníků bez trenérů se po skončení soustředění rozdělí na podúčty závodníků, kteří na soustředění 

trenéry měli. Částka účtována jako částečná náhrada odměny osobního trenéra, který je členem realizačního teamu je 
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stanovena na max. 500,-Kč/trenér/den. Případný přebytek zůstává ve společném rozpočtu RDJ ve zvláštní podkapitole a o jeho 

čerpání po skončení přípravného období rozhodne rada OSÚ na návrh Koordinátora RDJ. 

15. Členovi RDJ-A, který se soustředění nezúčastnil, je vždy po vyúčtování akce připsána na jeho podúčet částka ve výši jeho 

osobních nákladů (závodníkovo ubytování, skipas apod.), jako by se soustředění účastnil. Tyto peníze může využít pouze na 

svůj individuální tréninkový program. 

16. V případě, že po skončení přípravného období zbydou v podkapitole „náklady členů RDJ-A“ finanční prostředky, budou 

rozděleny rovným dílem na svazové podúčty všech členů RDJ-A. V případě, že zbydou finance v podkapitole „společné 

náklady“, budou využity k úhradě nákladů šéftrenéra RDJ a fyzioterapeuta v závodním období. 

 

Předložil: Petr Záhrobský, Ladislav Forejtek, Jan Fiedler. 

 

Schváleno Radou dne 1.6.2022 

 


