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1. Rozbor zadání
1.1 Podmínky MŠMT Program II
Projekt Podpora sportovně talentované mládeže pro taneční sport (PoSTM) navazuje na projekt Sportovního
centra mládeže v tanečním sportu, který byl realizován v letech 2011 – 2015 a nově formovaných záměrů
MŠMT definovaných v Programu 2 neinvestičních dotací.
K plnění uvedených záměrů MŠMT vypracovalo nový metodický pokyn pro Program II, který nabyl účinnosti
15. 1. 2016. Tento metodický pokyn vznáší nové a upravuje dřívější požadavky na sportovní svazy, zejména:
· upřesňuje rozdělení organizačních struktur na olympijské a neolympijské sporty a zavádí nový prvek –
Akademie,
· jiné řešení vedení a kvalifikace trenérů,
· sportovci jsou zařazováni na období 1 roku a doporučuje se uzavírat s nimi smlouvy, které upravují jejich
práva a povinnosti
· ukládá svazu povinnost zdravotního zajištění (funkční fyziologická vyšetření a tělovýchovně-lékařské
prohlídky)
· zavádí se závislost přidělovaných prostředků na
o sportovní úspěšnosti reprezentace (viz program I) – 50%
o počtu mládeže - 50%
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1.2 Požadavky ČSTS
Na základě nové situace v podpoře sportovně talentované mládeže VR schválila novou koncepci využití tohoto
programu, která zejména:
a) stanoví zásady a podmínky pro výběr podporovaných talentů,
b) bude výkonově zaměřena na výsledky z mezinárodních soutěží a postavení v mezinárodních ranklistech,
c) bude řešit zdravotní zabezpečení vybraných talentů, jejich testování a navazující poradenství,
d) bude zajišťovat kontrolu přípravy podporovaných talentů formou kontrolních srazů, kontrolních měření a
analýz
e) bude zajišťovat účast na vybraných mezinárodních soutěžích,
f) zajistí podporu klubů, které připravují vybrané talenty (i hostující),
g) zajistí podporu vzdělávání trenérů vybraných talentů formou seminářů se zahraničními experty, stážemi
v zahraničí apod.

1.3 Ekonomické možnosti ČSTS
Finančními zdroji pro činnost SCM jsou:
· dotace MŠMT na PoSTM
· spoluúčast ČSTS na financování PoSTM
Pro projekt PoSTM se uvažuje v rozpočtu ČSTS s roční částkou 1.000.000,- Kč, na kterou ČSTS doplní dotaci
MŠMT.
Nepřímou podporu projektu PoSTM zajistí koordinace s dalšími školícími akcemi, akcemi NRT a využitím
zahraničních porotců při MČR.
Další možností zajištění činnosti PoSTM je využití volné kapacity zaměstnaců a smluvních partnerů ČSTS,
zejména sekretariátu a generálního sekretáře, případně členů komisí a pracovních skupin jmenovaných a
hrazených z jiných kapitol rozpočtu.
Další možnosti financování PoSTM v budoucnu budou zajišťovat i připravované projekty na využití mediálního
prostoru a získávání sponzorů. V tomto projektu se však s touto možností zatím nepočítá.
Pro ekonomické řízení projektu PoSTM bude v rozpočtu ČSTS zřízena samostatná kapitola.

2. Náplň projektu PoSTM
2.1 Základní rozvaha
Postavení PoSTM ve struktuře financování ČSTS je vymezeno takto:
· Státní reprezentaci tvoří kategorie Dospělých a Do21let. Tato oblast je hrazena z dotace MŠMT
v Programu I a je doplněna o vlastní prostředky ČSTS.
· Reprezentace v ostatních kategoriích je hrazena pouze z vlastních prostředků ČSTS.
· Státní reprezentace a reprezentace v ostatních kategoriích tvoří národní reprezentační tým (NRT), který je
samostatným organizačním celkem ve struktuře ČSTS a má samostatnou kapitolu v rozpočtu ČSTS.
· Program PoSTM není zaměřen na reprezentační činnost a není možné z něj hradit reprezentaci
v kategoriích Juniorů II a Mládež.
Organizace a činnosti v rámci projektu PoSTM vycházejí z těchto úvah:
· Podmínky pro účast v NRT jsou dány Nominačním řádem a pravidly pro tvorbu ranklistu ČR (RLČR).
Tato pravidla jsou založena na hodnocení soutěžních výsledků párů a jsou dostatečná i k posuzování
výkonnosti členů a adeptů projektu PoSTM. Výběr soutěží pro zařazení do RLČR je povinností
viceprezidenta pro sport.
· Je nutno respektovat tréninkový proces párů s ohledem na myšlenkové školy, ze kterých vycházejí jejich
osobní trenéři, kouči a mateřské kluby a dát prostor a podnítit iniciativu trenérů a SCM v tréninkovém
procesu a soutěžní činnosti.
· Prostředky pro PoSTM musí být co nejvíce nasměrovány k tanečním párům a jejich trenérům a proto
organizace projektu musí být co nejjednodušší a nejefektivnější.
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· Činnost PoSTM bude přednostně zaměřena na:
o Plnění povinných požadavků – zdravotní zajištění
o Vytvoření hodnotících a testovacích procedur pro objektivní výběr talentů a rozdělování
prostředků na podporu jejich činnosti.
o Poskytování prostředků talentovaným párům a jejich trenérům prostřednictvím klubů,
jejichž jsou členy, či divizím, které je sdruží – Sportovním centrům mládeže.
o Nezbytnou technologickou a logistickou podporu trenérů podporovaných talentovaných
párů a jejich SCM.
· Počet podporovaných talentovaných párů vychází z finančních, logistických a motivačních možností
práce s talentovanými páry a za maximální počet je považováno 25 párů v kategoriích Junioři 1, Junioři 2
a Mládež. Do projektu je možno zařadit i výrazně talentované páry kategorie Děti 2, u nich se však
předpokládá ostaršení a tím i zařazení do kategorie Junioři 1. Projekt ale neřeší další podporu párů při
přechodu do kategorie Do 21 let, počítá se pouze s dokončením ročního cyklu podpory a jejich další
podporou v rámci státní reprezentace v NRT.
· Účastníky projektu se na návrh mateřského klubu (SCM) stávají páry, které na základě soutěžních
výsledků jsou zařazeny do NRT alespoň ve dvou po sobě jdoucích obdobích tvorby NRT. Před zařazením
do projektu PoSTM musí prokázat i kondiční schopnosti a v případě nedostatků jejich odstranění do
dalšího termínu tvorby NRT.

2.2 Činnosti v rámci PoSTM
Činnosti v rámci projektu PoSTM jsou realizované jako:
· Zdravotní zajištění činnosti, jehož součástí jsou:
o Vstupní zdravotní a kondiční prohlídka, zahrnující:
§ Sportovní prohlídku pro vrcholové sportovce včetně zátěžového
spiroergometrického testu
§ Funkční analýzu pohybového aparátu
§ Měření složení těla (In Body)
§ Měření kvality hlubokého stabilizačního systému
§ Kondiční testy obecné a speciální taneční
§ Měření základní rychlosti a rychlostní vytrvalosti
§ Psychologické testy osobnosti a aspirace
o Průběžné sledování zdravotního stavu a kondice prováděné v rámci kontrolních srazů,
zahrnující:
§ Sportovní prohlídka pro vrcholové sportovce včetně zátěžového
spiroergometrického testu – 2x ročně
§ Měření složení těla - 2x ročně
§ Kondiční testy obecné a speciální – na každém kotrolním srazu
§ Další specializované testy vyvinuté pro taneční sport
· Kontrolní srazy, jejichž cílem je zejména:
o Ověřování kondičních parametrů
o Kontrola a analýza soutěžních výkonů a tréninkového procesu
o Posílení týmového cítění členů NRT
a jejichž program budou tvořit:
o Competition practise – řízené modelování soutěžního zatížení (témata určuje trenérská
rada)
o Workshop – s přizvanými českými a zahraničními experty (témata určuje trenérská rada)
o Match analyze – posuzování a analýza soutěžních výkonů s přizvanými českými a
zahraničními experty
o Konzultace – hodnocení závěrů match analyze s přizvanými českými a zahraničními
experty
o Kondiční testování – standardizovaná baterie kondičních testů a specielní testy pro
tanečníky
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a které se budou konat v termínech souvisejících s
o Kongresem ČSTS
o MČR v 10tancích
o Doškolovacím semináři ČSTS
Předpokládá se účast zahraničních expertů na workshopech a individuelních lekcích organizovaných
ČSTS 2 dny po uvedených akcích a poté účast na projektu PoSTM, tzn. pondělí a úterý po uvedených
akcích. Vzorový harmonogram je uveden v příloze č.1.
Jako místo kontrolních srazů je navrhována sportovní hala Sokola Prštice, kde je k dispozici ubytování
do 50 osob a možnost stravování a místo je ve vzdálenosti 16 km od Fakulty sportovních studií MU
v Brně Bohunicích, kde by byly řešeno zdravotní zabezpečení.
· Účast na seminářích a workshopech pořádaných ČSTS – bude sjednávána přednost pro páry a trenéry
zařazené do PoSTM, finanční zvýhodnění může být zajišťováno ze zdrojů NRT případně z jiných zdrojů
ČSTS
· Společná účast a koučování na mezinárodních soutěžích (všechny mezinárodní soutěže v ČR a zahraniční
soutěže vybrané pro RLČR) – s pořadateli soutěží bude sjednávána možnost účasti trenérů a koučů párů
zařazených v PoSTM, případně další možné benefity
· Letní kondiční soustředění – bude organizováno jako týdenní kondiční soustředění, které bude zaměřeno
na obecnou kondiční a specializovanou koordinační přípravu. Toto soustředění bude koncipováno tak,
aby na něj mohli jeho účastníci navázat ve svých osobních plánech přípravy na nadcházející taneční
sezónu. Soustředění bude otevřené pro všechny členy ČSTS, SCM mohou účast svých členů
spolufinacovat z jim přidělených prostředků PoSTM.
· Účast na mezinárodních kempech – s pořadateli mezinárodních kempů a dalších podobných projektů
budou sjednávána zvýhodnění pro páry a trenéry zapojené do PoSTM
· Účast na promo akcích – bude patřit mezi povinnosti všech účastníků PoSTM

2.3 Technické zajištění činnosti
Pro sledování a řízení činnosti se použije program XPS Network, jehož českou lokalizaci používá již řada
sportovních svazů v ČR (mj. fotbal, basketbal, florbal, ...). Jeho mobilní aplikací budou vybaveni všichni
sportovci a trenéři v projektu a jeho správu bude provádět generální sekretář. Program bude nabídnut i celé
členské základně (úplatně).
Všechna SCM budou postupně vybavována pomůckami pro kondiční testování a specielní taneční testy, které
bude vybírat a schvalovat trenérská rada.

3. Ekonomické řešení
Prostředky PoSTM složené z dotace MŠMT a vlastních prostředků ČSTS budou rozděleny na tyto části:
· Povinné výdaje na zdravotní zajištění a základní kondiční měření – cca 20%
· Kontrolní srazy – cca 40%
· Technické zajištění – cca 10%
· Podpora činnosti ve SCM (mateřských klubech) – cca 30%
Navyšování prostředků projektu PoSTM by mohlo být plně využito na další podporu párů ve SCM. Posilování
ostatních výdajových oblastí by přineslo menší celkový efekt.
Další aktivity v rámci tohoto projektu by se již organizovaly jako samofinancující akce.
Položkový rozpočet běžného roku PoSTM je uveden v příloze č.2
V prvním roce realizace tohoto projektu je třeba navýšit částku na vstupní prohlídky a měření, protože jimi musí
projít všichni členové PoSTM. V dalších letech se provádějí pouze u nových členů. Navýšení prostředků by bylo
kompenzováno nižším počtem kontrolních srazů.
Celkové náklady na projekt PoSTM ve čtyřletém cyklu jsou dány výši dotace MŠMT a možnostmi rozpočtu
ČSTS. V rámci vypsaných podmínek jsou náklady na projekt PoSTM v období srpen 2016 – červen 2020:
4.000.000,- Kč
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4. Realizace
4.1 Výběr tanečních párů
Zařazení do projektu PoSTM může získat pár, který
· je členem NRT ČSTS alespoň 2x po sobě v předcházejících nominačních periodách v kategoriích Junioři
1, Junioři 2 a Mládež.
· splní podmínky kondičního minima. Pokud nesplní tyto podmínky, obdrží návod, jak zjištěné nedostatky
odstranit a může znovu zažádat o zařazení v dalším nominační periodě (přitom musí splňovat předchozí
podmínku).
Zařazení do projektu se provádí na jeden rok od okamžiku zařazení. Podpora, která směřuje do jeho mateřského
klubu se vyhodnocuje v každé nominační periodě dle jeho pozice v NRT a je podmíněna splněním kondičních
ukazatelů. Kondiční ukazatelé jsou dány věkovou kategorií a jsou stanoveny pro dívky a chlapce. Nesplnění
kondičních ukazatelů při kontrole na kontrolním srazu snižuje podporu na polovinu. Pokud v následujícím
období nejsou splněna kondiční minima, pár je z projektu vyřazen.
Pravidlo závislosti podpory na kondici se začne uplatňovat až v roce 2017, Testování a měření se však budou
provádět již v roce 2016 a budou použity pro tvorbu ukazatelů pro další období. Jejich vyhodnocování a
stanovení minimálních hodnot bude zajišťovat a vyhlašovat trenérská rada PoSTM.
Na umístění v NRT má vliv i přijetí, či nepřijetí nominace na titulární soutěže WDSF. V případě odmítnutí
nominace, se pár, který příjme nominaci posouvá před pár, který nominaci nepříjme. Posun se týká celé
nominační periody, ve které k tomuto posunutí došlo.
Zařazení do projektu může získat i nově složený pár, v němž je zařazen partner či partnerka, který byl do
projektu PoSM zařazen v předchozí nominační periodě.
Zařazení do projektu se provádí na žádost mateřského klubu páru, v případě členství v divizi, na žádost příslušné
divize.

4.2 Sportovní centra mládeže (SCM)
Pokud klub (kolektivní člen ČSTS) má zařazeny alespoň dva své páry do projektu může požádat o udělení
označení „Sportovní centrum mládeže“. Pokud se zaváže k plnění níže uvedených podmínek, obdrží podporu pro
tyto páry. Za páry klubu se pro tyto účely považují i páry vystupující za klub na základě dlouhodobého
hostování.
Funkci Sportovního centra mládeže mohou vykonávat i divize ČSTS.
Podmínky pro SCM:
· SCM zajišťuje využítí prostředků z projektu PoSTM pro tréninkový proces a účast na soutěžích páru,
který byl zařazen do projektu PoSTM
· Jmenuje trenéra s licencí ČSTS třídy I nebo II pro účast na akcích projektu PoSTM, který bude
odpovědný za činnost jeho párů zařazených do projektu PoSTM pro každou disciplínu. Tento trenér bude
členem Trenérské rady projektu PoSTM a SCM garantuje a zajišťuje tuto jeho činnost.
· Zajišťuje vyúčtování přidělených prostředků pravidel MŠMT a dle interních předpisů ČSTS.
Příklad výpočtu prostředků je uveden v příloze č.3.

4.3 Řízení projektu PoSTM
Činnosti zajišťující projekt PoSTM jsou realizovány takto:
A. Technické, administrativní, finanční a organizační činnosti zajišťuje generální sekretář ČSTS s pomocí
sekretariátu ČSTS. Odborné činnosti zajišťuje prostřednictvím členů Trenérské rady.
B. Odbornou činnost zajišťuje trenérská rada složená z trenérů nominovaných jednotlivými SCM.
Trenérská rada volí svého předsedu, který je hrazen z prostředků ČSTS. Činnost ostatních členů
trenérské rady hradí jejich SCM.
C. Výkonná rada ČSTS rozhoduje o výši prostředků ČSTS, které budou použity na projekt PoSTM.
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4.4 Smluvní zajištění
Činnost v rámci PoSTM bude řízena těmito dokumenty:
· Podmínky MŠMT pro Program II
· Organizační řád PoSTM (vypracuje generální sekretář ČSTS a schválí Výkonná rada ČSTS)
· Nominační řád ČSTS, který definuje RLČR, složení NRT a na jehož základě určuje viceprezident pro
sport započítávané mezinárodní soutěže
Činnosti v rámci PoSTM budou zajišťovány těmito typy vztahů:
· Smlouvy se SCM (kolektivní členové ČSTS, divize) – povinnosti jsou dány v kap.4.2
· Vztahy podporovaných párů a jejich trenérů budou řešeny v pravomoci SCM
· Smlouvy o pronájmu prostor
· Objednávky zboží a služeb
· Smlouva s tuzemskými experty - smlouva o dílo (ČSTS nebude řešit zdanění a soc. a zdravotní pojištění)
· Smlouva se zahraničními experty - smlouva (vč. řešení daňové problematiky)
· Sponzorská smlouva – zajištění reklamy
· Sponzorská smlouva – darovací smlouva
· Objednávka zboží a služeb
· Dohoda o zápůjčce (materielní zajištění)
Za vypracování a používání těchto dokumentů odpovídá generální sekretář ČSTS.

5. Závěr
Předložený projekt řeší všechny požadavky zadání výběrového řízení. Nejsou dokládány jen použité cenové
nabídky, protože zpracovateli projektu byly předloženy pouze jako časově omezené a neroztříděné dle potřeb
projektu. Je však možné se na ně odvolat při zajišťování zboží a služeb a pro tyto účely je zpracovael projektu
může dodatečně doložit.
Celý projekt se soustředil na co nejefejtivnější využití v rámci projektu poskytovaných prostředků. Cílem bylo
také jasně vymezit, co je možno hradit z poskytovaných prostředků a co by mělo být hrazeno z jiných zdrojů
(zejména z prostředků NRT).
Realizace projektu je možné zahájit okamžitě po jeho schválení. První výpočet podporovaných párů a SCM by
měl být proveden dle složení NRT k 1.7.2016 a první kontrolní sraz by měl být zorganizován v návaznosti na
doškolovací seminář ČSTS 29-30. 8. 2016.

Zpracoval: Petr Odstrčil, červen 2016
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Český svaz tanečního sportu

Podpora sportovně talentované mládeže
Projekt pro výběrové řízení ČSTS
příloha č.1

Ing. Petr Odstrčil, nar. 14.4.1948
U Lípy Svobody1, 620 00 Brno
604 231 299, petr@dancesportpro.cz

Kontrolní sraz - harmonogram
den 1
lekce
od
do
1
08:00 08:45
2
08:45 09:30
09:30

09:45 10:30
10:30 11:15

5
6

11:30 12:15
12:15 13:00

7
8

14:30 15:15
15:15 16:00

9
10

16:15 17:00
17:00 17:45

13:00

16:00

17:45

11
12

11:30

16:15

18:00

20:15

13
14

20:15 21:00
21:00 21:45

15
16

22:00 22:45
22:45 23:30

21:45

trenéři

22:00

páry

trenéři

fitness testing
přestávka

vstupní testování,
zdravotní prohlídky,
kontrolní měření,
….
(individuelní rozpisy)

workshop
přestávka

match analyze
oběd

14:30

18:00 18:45
18:45 19:30
19:30

páry

09:45

3
4

11:15

den 2

registrace, ubytování

konzultace

kontrola úkolů
competition practise

competition practise
rozdělení úkolů

večeře

team building (mentální trénink)
přestávka

meeting and
workshop

PoSTM_projekt pro VR_OdstrcilP_160616:Kontrolní sraz - harmonogram:16.06.2016
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Český svaz tanečního sportu

Podpora sportovně talentované mládeže
Projekt pro výběrové řízení ČSTS
příloha č.2

Ing. Petr Odstrčil, nar. 14.4.1948
U Lípy Svobody1, 620 00 Brno
604 231 299, petr@dancesportpro.cz

Roční rozpočet
parametry:

počet párů

Akce
Název
Zdravotní prohlídky Vstupní testování
a péče, testování
Základní prohlídka
kondice
Kondiční testování
CELKEM
Kontrolní srazy při Kondiční testování
Competition practise
kongresu, MČR
Match analyze + konzultace
10T a DS
Workshops

20

Popis
zátěžový test, psychotesty
pro vrcholové sportovce

trenéři CZ
trenéři zahr.
trenéři CZ
trenéři zahr.

Team building
celkem
Ubytování

Stravování

Cestovné
Servis a organizace
Nájmy prostor
Ostatní
celkem
CELKEM
Technické zajištění Program XPS Network
Testovací pomůcky
CELKEM
Rekapitulace

Rekapitulace s
doporučeným
zvýšením nákladů

lektoři CZ a servis
lektoři zahr.

# účastníků
role
sportovců
sportovců
sportovců

#
1
2
2

množství
jednotka
#/rok
#/rok
#/rok

2
2
4
2
2
2
2

trenéři
trenéři
trenéři
trenéři
trenéři
trenéři
lektoři

2
3
6
6
2
1
2

lekcí (45')
lekcí (45')
lekcí (45')
lekcí (45')
lekcí (45')
lekcí (45')
lekcí (45')

jednotková cena
cena
jednotka
2 000,- Kč/osoba
1 200,- Kč/osoba
700,- Kč/osoba
500,500,800,2 500,800,2 500,500,-

40 sportovců
1
noc
15 lektorů a trenérů
1
noc
2
pracovníků servisu
1
noc
40 sportovců
1
den
15 lektorů a trenérů
1
den
2
pracovníku servisu
1
den
5
servis a lektoři
1
cesta
hrazeno v nákladech kongresu, DS a MČR 10T
2
pracovníků servisu
1,5 den
20 hodin

3

srazy

350
500
500
300
300
300
1 500

Kč/lekce 45'
Kč/lekce 45'
Kč/lekce 45'
Kč/lekce 45'
Kč/lekce 45'
Kč/lekce 45'
Kč/lekce 45'
Kč/noc
Kč/noc
Kč/noc
Kč/den
Kč/den
Kč/den
Kč/cesťák

2 000 Kč/den
600 Kč/hod

Prostředky PoSTM
Náklady povinných a společných akcí
Prostředky k rozdělení do SCM

Cena celkem
Kč/rok
40 000,96 000,56 000,192 000,2 000,3 000,19 200,30 000,3 200,5 000,2 000,64 400,14 000,7 500,1 000,12 000,4 500,600,7 500,6 000,12 000,10 000,75 100,-

139 500,- Kč/kontrolní sraz

50 sportovců, 15 trenérů

Prostředky PoSTM
Náklady povinných a společných akcí
Prostředky k rozdělení do SCM

PoSTM_projekt pro VR_OdstrcilP_160616:Roční rozpočet:16.06.2016

#
20
40
40

418 500,80 000,20 000,100 000,-

20

20

párů

párů

14 475,- průměrně Kč/pár

1 000 000,710 500,289 500,-

29 475,- průměrně Kč/pár

1 300 000,710 500,589 500,-
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Český svaz tanečního sportu

Podpora sportovně talentované mládeže
Projekt pro výběrové řízení ČSTS
příloha č.3

Ing. Petr Odstrčil, nar. 14.4.1948
U Lípy Svobody1, 620 00 Brno
604 231 299, petr@dancesportpro.cz

Výpočet podpory páru a SCM
provedeno dle stavu NRT ke dni:
Pár
TOMÁNEK Jonáš - RŮŽIČKOVÁ Lucie
BUREŠ Michal - MAŠKOVÁ Adriana
BRÜCK Jakub - RIEBAUEROVÁ Anna
FELCMAN Matyáš - HEJNÁ Klára
ZAORÁLEK Jakub - TEPLÁ Nikola
HARTMAN Štěpán - ZEMANOVÁ Sarah
FELCMAN David - ADAMOVÁ Klára
KALIST Alexander - KOUŘILOVÁ Karolína
BORŮVKA Daniel - BORŮVKOVÁ Barbora
PECHA Roman - SROSTLÍKOVÁ Kateřina
ŠÍR Vilém - ŠÍROVÁ Nela
BURANT Jan - PLACHÁ Eliška
BOLDIŠ Tomáš - SCHINDLEROVÁ Natálie
ADAMEC Matyáš - OTÁHALOVÁ Natálie
LOS CHOVANEC Oliver - KLENKOVÁ Jana
VAŇHARA Lukáš - DUNAJOVÁ Štěpánka
KUMMER Michal - ŘEHÁKOVÁ Petra
KRÁLÍČEK Šimon - KOSKOVÁ Nela
PŘIKRYL Tomáš - LOS CHOVANCOVÁ Sanela
--- STAREČKOVÁ Anna
SVOBODA Matěj --CHYTIL Adam - GLISTOVÁ Marie

SCM
Dynasit DSP Kometa Brno
Dynasit DSP Kometa Brno
Dynasit DSP Kometa Brno
TK Fortuna Zlín
TK Fortuna Zlín
TK Fortuna Zlín
TK Fortuna Zlín
TK Fortuna Zlín
TK Olymp Olomouc
TK Olymp Olomouc
TK Olymp Olomouc
MZ Dance Team
MZ Dance Team
MZ Dance Team
TK Henzély-Swing
TK Henzély-Swing
TK Gradace Kroměříž
TK Gradace Kroměříž
TK Gradace Kroměříž
TK Gradace Kroměříž
TK Sparta Praha
TK Trend Ostrava

Počet párů:
Počet SCM:

J1b
Y1c
RJ2b
J1a
J2a
J2b
Y1
Y1
J1b
Y1
Y1
J2a
J2a
Y1
J1b
J2b
J2b
J2a
Y1
RY1
RY1
J2a

ST
3
3
1
4
1
4

místo v NRT
LA
2
2
1
4
1

10
3
1
1
1
3

1
2

3
1
4

3

2
2

1
2
3

2
1
3

2

body za místo v nRT
ST
LA
10
4
5
4
4
5
6
6
6
6
3
3
6
6
6
3
4
4
6
6
6
5
3
5
4

5
5

4
5
6
4

2

5

4
1
4
4

3
6
3
3

3

5

4
Celkem:

body celkem
pár
SCM
13
46
15
18
6
18
35
3
4
4
18
31
13
0
8
19
5
6
14
19
5
5
3
17
6
3
3
3
4
4
174

podpora
pár
SCM
21 629 Kč
24 957 Kč 76 534 Kč
29 948 Kč
9 983 Kč
29 948 Kč
4 991 Kč 58 233 Kč
6 655 Kč
6 655 Kč
29 948 Kč
21 629 Kč 51 578 Kč
0 Kč
13 310 Kč
8 319 Kč 31 612 Kč
9 983 Kč
23 293 Kč
31 612 Kč
8 319 Kč
8 319 Kč
4 991 Kč
28 284 Kč
9 983 Kč
4 991 Kč
4 991 Kč
6 655 Kč
289 500 Kč

22
6

Rozdělovaná částka:

Poznámky:

kat

16.06.2016

289 500 Kč

nově vzniklé páry z dřívějších členů NRT
Body za umístění (1. místo = 6 bodů, 4. místo = 3 body) zohledňují potřebnou fixní i motivační složku podpory
Prostředky za osamocené páry získají SCM, v kterých budou tyto páry pro účely získání podpory hostovat.
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