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1. Obecná ustanovení
1. Pravidla pro účastníky upřesňují podmínky členství a rozdělení financí projektu Podpora
sportovně talentované mládeže (dále jen „STM“) a umožňují tak reagovat na měnící se
podmínky pro činnost v rámci tohoto projektu.
2. VpS za spolupráce Trenérské rady projektu (dále jen „TR“) sestavuje pro každý rok tzv.
Realizační projekt STM, který upřesňuje činnosti v rámci STM na předmětný rok, reaguje
na měnící se podmínky a dostupné finanční zdroje. Realizační projekt STM schvaluje VR
ČSTS koncem předchozího roku.

2. Podmínky členství
2.1. Sportovci – taneční páry
1. Zařazení do STM se týká tanečních párů kategorií Junior 1, Junior 2 a Mládež.
2. Taneční pár musí být členem NRT v aktuálním čtvrtletí.
3. Taneční pár se zařazuje do STM na 6 měsíců.
4. Nominaci párů do STM zajišťuje VpS cestou sekretariátu, potvrzuje ji SCM, jehož je
nominovaný pár členem.
5. V případě rozpadu páru mají členové rozpadlého páru možnost zůstat v STM, případně i se
svými novými tanečními partnery do konce následujícího kvartálu po kvartálu, ve kterém
došlo k rozpadu páru.
6. Taneční páry, které byly nominovány SCM a splňují podmínky STM jsou vedeni společně
jako taneční pár. Jako samostatní jedinci jsou vedeni v těchto případech:
- nesplnění kvalifikačních testů viz ust. 3.2.;
- rozpad páru.
7. Vyřazení tanečního páru z projektu nastane:
- při nesplnění podmínek pro účast;
- při neplnění povinností, za něž je bráno i neoznámení ukončení společné soutěžní
činnosti. O vyřazení rozhodne trenérská rada.
- při hrubém, nebo opakovaném porušení kázně. O vyřazení rozhodne trenérská rada.
- na vlastní žádost.
8. Řešení absencí může být řešeno individuálně Trenérskou radou projektu. Pokud
nerozhodne jinak, je absence považována za neplnění povinnosti.
2.2. Kolektivní členové ČSTS – Sportovní centra mládeže
1. Projektu se mohou zúčastnit kolektivní členové ČSTS, zprostředkující členství alespoň
jednomu páru splňujícímu podmínky STM. Tito kolektivní členové jsou označeni jako
Sportovní centrum mládeže (dále jen „SCM). V případě, že pár splňující podmínky dle
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ustanovení 2.1. je registrován jen v divizi, funkci SCM zastává představenstvo jeho divize
(bez označení SCM).
2. Členství v STM se řeší na webovém rozhraní IS ČSTS (pár i SCM) v agendě STM.
3. V případě nominace páru do STM je kontaktován jeho zprostředkující kolektivní člen,
(divize) s informacemi ohledně zaregistrování jako SCM a jeho párů, které splňují
podmínky pro zařazení do STM. Podmínkou registrace SCM i páru je určení trenérského
týmu páru pro STT a pro LAT. Toto platí i pro páry z NRT v 10 tancích.
4. Při více trenérech z jednoho SCM je VR oprávněna omezit jejich počet na minimální počet
1 trenér na disciplínu, ve které jsou páry tohoto SCM zařazeny do STM. SCM jsou
v tomto případě oprávněny stanovit pořadí pro omezení počtu těchto trenérů.
5. Vyřazení SCM z STM nastane:
- v okamžiku, kdy k prvnímu dni kvartálu není v příslušném SCM alespoň jeden pár
splňující podmínky projektu;
- při neplnění povinností SCM. O zániku rozhodne VR ČSTS;
- na vlastní žádost.
2.3. Trenéři
1. Trenéry STM jsou trenéři s licencí trenéra ČSTS třídy I a II, které nominují příslušná SCM.
2. Trenéři dle ust. 2.3.1 mají účast na kontrolních srazech takto:
- odměna trenéra: 2.000,- Kč na den (jen v případě účasti na celém kontrolním srazu);
- cestovné je hrazeno dle zákona pro zaměstnance ČSTS nebo dle Přílohy FŘ FP04
pro živnostníky;
- ubytování a stravování je zajišťováno jako součást výdajů kontrolního srazu.
3. Účast alespoň jednoho trenéra SCM je na srazech povinná.
4. Trenéři nominovaní jednotlivými SCM tvoří TR a zajišťují odbornou činnost STM.
5. Trenéři III. třídy nominovaní SCM mají možnost se účastnit STM za těchto podmínek:
- bez odměn, cestovného, ubytování a stravování;
- nejsou členy TR, mohou být hosté na jednání TR.
6. K vyřazení trenéra z TR dojde:
- při ztrátě kvalifikace;
- rozhodnutím SCM, kterým byl nominován;
- při vyřazení SCM z STM;
- na vlastní žádost.

3. Kvalifikační testy
1. Každý jednotlivec musí splnit kvalifikační podmínku – dosažení stanovené minimální
hranice v kondičních testech.
Rozsah testů a minimální hranice stanovuje TR.
2. V případě, že jednotlivec nesplní minimální požadavky testování:
- má nárok pouze na 50% finanční podpory v probíhajícím kvartále;
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4. Financování STM
4.1. Rozpočet STM
1. Rozpočet je řešen pro každý kalendářní rok Realizačním projektem – viz ust. 1.2.
2. Vzhledem k tomu, že skutečná výše dotací je známá až v průběhu roku, na který je určena,
VpS vychází při sestavení rozpočtu z výše dotace v předchozím roce a po oznámení výše
dotace v aktuálním roce zajišťuje jeho úpravu na tuto skutečnost.
4.2. Rozdělení a využití prostředků přidělených SCM
1. Jednotlivá SCM jsou financována dle principů v příloze 3 projektu STM. Nároky na
přidělení finančních prostředků se stanovují kvartálně, a to na základě příslušnosti párů
k SCM k prvnímu dni kvartálu.
2. SCM jsou povinny se při čerpání přidělených finančních prostředků řídit pravidly
dotačních titulů, na základě kterých je činnost STM financována.
3. SCM rozhodují o využití přidělených finančních prostředků z STM v souladu s ust.4.2.2.
4. SCM získávají finanční prostředky STM na základě postavení párů v NRT v období
jednotlivých kvartálů dle těchto pravidel:
- umístění v NRT:

-

Místo

Body/pár

1.

6

2.

5

3.

4

4.

3

Poznámka

kategorie:
Kategorie

Koeficient

Mládež

2

Junioři II

1,5

Junioři I

1

Poznámka

5. Z celkového počtu bodů (vždy násobeno koeficientem kategorie) a finančních prostředků
určených rozpočtem STM na všechna SCM určuje VpS váhu bodu a v tomto poměru
rozdělí přidělené finanční prostředky na jednotlivá SCM.
6. V případě, že pár přestoupí v průběhu kvartálu do jiného SCM, finanční prostředky
zůstávají v původním SCM, kam byly přiděleny v první den kvartálu a do nového SCM
jsou přiděleny až od dalšího kvartálu.
7. V případě rozpadu páru musí jeho SCM finanční prostředky dle ust. 4.2.4 a 5 za tento pár
vrátit.
8. Přidělené prostředky je možné nedočerpat ihned a použít je nejpozději ve čtvrtém kvartálu
daného roku. Ve čtvrtém kvartálu je nutno vyčerpat veškeré přidělené prostředky do
termínu dle harmonogramu realizace. Pokud nebudou finanční prostředky včas dočerpány,
budou vráceny zpět do centrálního rozpočtu ČSTS.
9. Vyúčtování lze provádět průběžně, nejméně však jednou za kvartál do termínu dle
harmonogramu realizace v Realizačním projektu.
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10. Vyúčtování je nutno poslat na sekretariát ČSTS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seznam provedených změn, údajů o jejich schvalování, platnosti a účinnosti:
označení
dotčené
verze
články a
popis změny
(rrmmdd)
body
▪ celková úprava
STM_Pr_210
114
▪ koordinace s realizačními projekty
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změny
VR
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