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VI. VÝKONNOSTNÍ DOTACE ČASQ
Čl. 12 Výkonnostní dotace podporují sportovně talentovanou mládež a její přípravu pro vrcholový squash. Cílem
výkonnostní dotace je podpora přípravy hráčů, kteří jsou zařazení do reprezentace a pravidelně patří ke špičce v ČR
a zahraničí. Její celková výše pro sezónu je 450.000,- Kč. Podpora je určena na odměnu trenéra, pronájem kurtu,
suplementy, regeneraci, fyzioterapeuta. Podpora bude přiznána dle určených kritérií a pravidel, která jsou uvedena
v čl. 15.
Čl. 13 Pro přiznání dotace musí hráč splnit tato kritéria:
a.
b.
c.
d.

e.

Registrovaný člen ČASQ české státní příslušnosti
Umístění do 8. místa národního žebříčku ve své věkové kategorii. Počítáno v období od 1. 9. do 31. 1. a od 1.
2. do 30. 6. dané sezóny. Body se počítají za každý měsíc zvlášť
Dotaci lze přiznat pouze hráči, který nedosáhl věku 23 let. Pro stanovení věku a pro zařazení hráče do určité
věkové kategorie je určující věk k 30. 6. a k 1. 2. dané sezóny
Absolvování zátěžového testu a diagnostiky – spiroergometrické vyšetření, echokardiografické vyšetření
srdce (zjištění parametrů VO2 max, aerobní práh, anaerobní práh, maximální tepová frekvence, reakce
krevního tlaku na zátěž a po zátěži, plicní parametry)
Účast na reprezentačních kempech

VV může z výše uvedených podmínek udělit výjimku v případě dlouhodobého zranění, nemoci, pobytu v zahraničí
či jiných závažných důvodů hráče.
Čl. 14 Počet podporovaných hráčů s nejvyšším počtem bodů ve věkových kategoriích a výše měsíční podpory.
Kategorie
Počet dívek / výše podpory
Počet chlapců / výše podpory

U 11
2 / 500,2 / 500,-

U 13
2 / 1.000,3 / 1.000,-

U 15
2 / 2.000,3 / 2.000

U 17
2 / 2.000,3 / 2.000,-

U19
2 / 2.000
2 / 2.000

U 23
1 / 2.500,2 / 2.500,-

VV ČASQ může přidat k výše uvedeným počtům hráče, který zůstal pod čarou, ale který by měl být podporován na
doporučení příslušné komise.
Čl. 15 Body se budou přepočítávat vždy po polovině sezóny, tzn. k 1. 2. a k 30.6. Celkový počet bodů je součet všech
bodů, které hráč získal za dané období.
a.

Počet bodů za umístění na národním žebříčku. Počítá se umístění v hlavní kategorii hráče a v kategorii o
věkovou kategorii výše. Pro sestavení národních žebříčků platí pravidla o nadřazenosti žebříčku ESF a
národních žebříčků dospělých pro nasazování hráčů do turnajů jednotlivců dle platných předpisů ČASQ. Body
se počítají za každý měsíc zvlášť.
Umístění
1. místo
2. místo
3. – 4. místo
5. – 8. místo
Body
4 body
3 body
2 body
1 bod

b.

Počet bodů za umístění na MČR za každou kategorii, kterou hráč odehrál. Neuskutečnilo-li se MČR v daném
období, bere se umístění na posledním uskutečněném MČR.
Umístění
1. místo
2. místo
3. – 4. místo
5. – 8. místo
Body
4 body
3 body
2 body
1 bod

c.

Počet bodů za umístění na žebříčku ESF. Body se počítají za každý měsíc zvlášť.
Umístění
1. místo
2. místo
3. – 4. místo
5. – 8. místo
Body
5 bodů
4 body
3 body
2 body

V případě rovnosti bodů rozhodují:
1. součet bodů za národní žebříček
2. součet bodů za žebříček ESF
3. součet bodů za umístění na MR
4. lepší umístění na MR
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9. – 12. místo
1 bod
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PODPORA SPORTOVNĚ TALENTOVANÉ MLÁDEŽE
Na základě předpisu VI. Výkonnostní dotace ČASQ, v předpisu Dotace v ČASQ, byl pro období od 1. 9. 2017 do 31.
1. 2018 přiznán nárok na dotaci:
Kategorie
Výše
podpory
měsíc

Hráči

U11
500,- Kč

U13
1.000,- Kč

U15
2.000,- Kč

U17
2.000,- Kč

U19
2.000,- Kč

U23
2.500,- Kč

Sezemská
Aneta
Šrámková
Karolína
Martinovský
Vojtěch

Alexová
Riana
Boháčová
Vendula
Farrag Farid

Jičínská Eliška

Rohunová
Denisa
Vorlíček
Ondřej
Zeman David

ElznicováTereza

Holzbauerová
Tamara
Farrag Karim

Čepová
Michaela
Šlehoferová
Tereza
Byrtus Viktor

Štěpán
Martin

Kelar Alex

Mráček
Jáchym

Panáček
Marek

Linhart David
– DK (500,Kč)

Svoboda
Daniel

Mráček
Kristián

Sinkule Adam

Matoušková
Hana – DK
(1.000,- Kč)
Ryba Vojtěch
– DK (1.000,Kč)

/

Široká Tereza
– DK (1.000,Kč)
Zdubová
Tereza – DK
(1.000,- Kč)
Podpora je určena na odměnu trenéra, pronájem kurtu, suplementy, regeneraci, fyzioterapeuta.
Přehled vypočítaných bodů je k dispozici u člena KVS Jana Mutiny.

Zpracoval k datu 01.9.2017 VV ČASQ
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