
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Číslo předpisu 1/2018                       Účinnost od 4. září 2018 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Směrnice Atletika Jihlava z.s. 
 

ze dne 4.září 2018 

o zabezpečení talentovaných závodníků 
 
 
VV Atletiky Jihlava z.s. vydává směrnici o 
zabezpečení talentovaných závodníků: 
 

Čl. 1 
 

Talentovaný závodník je závodník, který se 
probojuje na MČR v atletice a umístí se do 10. 
místa v mládežnické kategorii, nebo se probojuje 
na MČR v dospělé kategorii.  
 

Čl. 2 
Podpora podle umístění na MČR 

 
Podpořeno bude 5 nejlepších závodníků – 
registrovanýh členů oddílu dle umístění na MČR 
podle čl. 1 
Hodnocení – umístění na mládežnických MČR  
rozdílu kategorií, účast na MČR dospělých – 
(umístění na MČR dospělých děleno 5 
zaokrouhleno na celé číslo  – příklad – 6. místo na 
MČR dospělých /5 – výsledek – 1,2 = 1 .) 
V případě rovnosti umístění platí nadřazenost 
starší kategorie.  
Týká se podpory mimořádných talentů – 
celoročně registrovaných členů oddílu – 
(leden – prosinec – popř. – podzimní 
přestupní termín) 
 

Čl. 3 
Čerpání 

 
Vypočítaná částka bude zaslána na účet který 
uvede závodník.    
 
 

Čl. 4 
Výše podpory 

Každý rok výbor atletického oddílu určí částku na 
podporu talentovaných závodníků za umístění na 

MČR. Ta bude rozdělena dle umístění na MČR 
v daném roce – vždy po ukončení všech MČR. 
V případě že na účtu oddílu nebude dostatečný 
objem financí, nemusí být podpora přidělena.  

 
 

Čl. 5 
Na osobní účty závodníků budou převáděny i 
finanční podpory na zabezpečení přípravy 
závodníků od ČAS. 

 
Čl.6 

Podpora mimořádně talentovaných závodníků 
 

Týká se podpory mimořádných talentů – 
celoročně registrovaných členů oddílu – (leden – 
prosinec – popř. – podzimní přestupní termín) -  
(např medailisté z MČR, reprezentanti …).  
Částka slouží k finančnímu krytí přípravy 
sportovce (soustředění, cestovné, startovné, 
regenerace, náklady na trenéra …. ). O použití 
částky rozhoduje trenér sportovce. O přidělení 
částky na přípravu rozhoduje výbor oddílu na 
základě výsledků závodníka (min umístění do 8. 
místa na MČR v předchozím roce, účast na MČR 
dospělých). Částka může být přiznána i zálohově 
na základě výsledků či tabulkového umístění s tím 
že o vyplacenou zálohu bude snížen příspěvek na 
daný rok. Poskytování podpory přípravy bude 
oproti předloženým dokladům. 
 

 
 
 
 
 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne  
4.září 2018 

 
 
 

Mgr Jana Nováková Hotařová 
 

Předsedkyně oddílu Atletika Jihlava z.s. 


