PROJEKT ČESKÉHO NOHEJBALOVÉHO SVAZU

„TRÉNINKOVÁ CENTRA MLÁDEŽE“
1. Popis projektu
Český nohejbalový svaz (dále jen „ČNS“), prostřednictvím Výkonného výboru (dále jen „VV“),
vyhlašuje projekt „Tréninková centra mládeže“ (dále jen „TCM“), jehož hlavním cílem je
výchova nohejbalové mládeže prostřednictvím oddílů nohejbalu (dále jen „oddíl“), které jsou jeho
členy. Tento projekt je určen výhradně a pouze na podporu výchovy nohejbalové mládeže
v oddílech při splnění předem stanovených podmínek.

2. Účastníci
Účastníkem tohoto projektu je na jedné straně ČNS, se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6,
IČ 45701989, jakožto poskytovatel finanční podpory, jehož jménem jedná VV. A na straně druhé
oddíly, které na základě podané žádosti a rozhodnutí VV, obdrží oprávnění používat označení
TCM. Následně pak na konci každého kalendářního roku doručí VV zprávu o splnění stanovených
podmínek, za což obdrží finanční podporu dle níže uvedených kritérií a bodových ohodnocení.

3. Finanční zdroje
Zdrojem pro finanční podporu jednotlivých TCM je příspěvek od Českého olympijského výboru
(dále jen „ČOV“) získaný jako dar loterijních a sázkových společností. Pro tento účel ČNS
uzavřel s ČOV smlouvu, která vymezuje další podmínky jeho využití, mimo jiné zřízení
samostatného bankovního účtu kam budou tyto prostředky zasílány. ČOV dle této smlouvy
poskytuje ČNS příspěvek dle stanovených pravidel pro rozdělení prostředků z daru loterijních
společností.
Dalším zdrojem může být program II. Talentovaná mládež a program V. Všeobecná sportovní
činnost poskytované od MŠMT ČR na základě podaných žádostí.
Celkový objem určený tomuto projektu je každoročně stanoven rozpočtem ČNS.
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4. Podmínky pro zařazení do projektu
4.1 Všeobecné
a) Vyplněná žádost o zařazení do projektu, na předepsaném formuláři (viz.příloha č.1),
doručená k VV nejpozději do 31.3. příslušného roku a podepsaná statutárním zástupcem
právnické osoby jíž je žádající oddíl součástí.
b) Uhrazené veškeré závazky vůči ČNS a jeho nižším organizačním článkům (KNS, ONS).
c) Řádné oddílové členství v ČNS k datu podání žádosti.
4.2 Základní sportovně-technické
a) Zařazení alespoň jednoho družstva kategorie dospělých (muži nebo ženy) do dlouhodobé
soutěže řízené VV nebo nižším KNS/RNS v probíhajícím soutěžním ročníku, kdy je statut
TCM přidělen.
b) Venkovní nohejbalové hřiště odpovídající pravidlům nohejbalu ve vlastnictví TJ/SK jehož
je oddíl členem nebo platnou nájemní smlouvu na tyto hřiště na dobu jednoho
kalendářního roku, pro které je statut TCM přidělen.
c) Minimálně jeden trenér s trenérskou licencí nohejbalu „B“ (tzn. specializace pro nohejbal)
je členem žádajícího oddílu nebo trenér stejné úrovně vykonávající tuto činnost na základě
uzavřené smlouvy po dobu jednoho roku, pro který je statut TCM přidělen. Plus jeden
trenér s trenérskou licencí „C“ (celkem tedy minimálně 2 trenéři s výše uvedenými
licencemi). Výjimka může být udělena rozhodnutím VV na přechodné období, než si oddíl
zajistí trenéra s výše požadovanou licencí. Po tuto dobu je akceptován minimální počet
dvou trenérů s trenérskou licencí nohejbalu „C“.
d) Minimální počet 8 hráčů mládežnické kategorie po celou dobu trvání, kdy je statut TCM
přidělen.
e) Při překročení počtu 10 mládežnických účastníků tréninkové jednotky a vždy při každých
dalších 6 účastnících je nutný další trenér s licencí „C“ a vyšší. Například: do 10 účastníků
2 trenéři, 10-16 účastníků 3 trenéři, 17-22 účastníků 4 trenéři atd.
f) Předložení roční zprávy o činnosti TCM v předepsaném termínu obsahující údaje uvedené
ve formuláři (viz.příloha č.2)
4.3 Doplňující - které jsou plněny v průběhu roku, kdy je statut TCM přidělen
a) Zařazení družstva dorostu U19 do dlouhodobé soutěže řízené VV a její řádné dokončení.
b) Zařazení sestavy či sestav do MČR věkových kategorií mládeže v jednotlivých
disciplínách a jeho řádné dokončení.
c) Zařazení sestavy či sestav do seriálu Poháru mládeže ČNS v jednotlivých vyhlášených
kategoriích a jeho řádné dokončení.
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d) Zařazení sestavy či sestav do jednotlivého turnaje Poháru mládeže ČNS ve vyhlášené
kategorii a jeho řádné dokončení.
e) Zařazení sestavy či sestav do krajského přeboru jednotlivých disciplín a kategorií a jeho
řádné dokončení.
f) Úroveň, ve které startuje družstvo mužů nebo žen v dlouhodobé soutěži řízené VV nebo
nižším KNS/RNS.
g) Vždy další jeden trenér s trenérskou licencí nohejbalu „C“ nad minimální počet dle čl.4.2e)

5. Bodové ohodnocení splněných podmínek
5.1 Základní sportovně-technické
- 50 bodů za splnění všech základních podmínek bez výjimky, protože jsou tyto podmínky
bezpodmínečně nutné pro přidělení statutu TCM.
- 20 bodů navíc za každého trenéra s trenérskou licencí nohejbalu „B“ (pro přidělování bodů
maximálně 3 trenéři)
- 10-20 bodů navíc za úroveň zpracování a obsahu roční zprávy o činnosti TCM dle
rozhodnutí VV.
5.2 Doplňující
- 30 bodů za každé splnění podmínky 4.3 a), c)
- 15 bodů za splnění podmínky 4.3 f), pouze za nejvyšší soutěž mužů
- 10 bodů za splnění podmínky 4.3 g), každý další trenér s trenérskou licencí nohejbalu „C“
(pro přidělování bodů maximálně 3)
- 10 bodů za splnění podmínky 4.3 f), pouze za druhou nejvyšší soutěž mužů nebo za
nejvyšší soutěž žen
- 5 bodů za splnění podmínky 4.3 f), pouze za třetí nejvyšší nebo další následující soutěž
mužů nebo za druhou nejvyšší soutěž žen.
- 5 bodů za splnění podmínky 4.3 b) a to vždy za každou jednu sestavu v každé věkové
kategorii a disciplíně
- 2 body za splnění podmínky 4.3 e) a to vždy za každou jednu sestavu v každé věkové
kategorii a disciplíně. Dále za splnění podmínky 4.3 d) a to vždy za každou jednu sestavu
v každém turnaji a kategorii.
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5.3 Systém rozdělení
- Rozpočtovaná částka bude rozdělena mezi jednotlivá TCM po vyhodnocení všech
obdržených zpráv a posouzení naplnění vyhlášených podmínek
- Podíl pro každé jednotlivé TCM je tvořen počtem získaných bodů a poměrným rozdělením
mezi všechna TCM, která získala bodové ohodnocení.
5.4 Příklad
Získané body jednotlivými TCM:
1.TCM – 130 b za čl.5.1 + 110 b za čl.5.2 = 200 b
2.TCM – 80 b za čl.5.1 + 90 b za čl.5.2 = 170 b
3.TCM – 60 b za čl.5.1 + 50 b za čl.5.2 = 110 b
100% rozpočtované částky je rozděleno mezi tři výše uvedené TCM poměrně tímto
způsobem:
Součet bodů všech TCM činí 480 b = 100% finanční částky.
Výpočet pro 1.TCM je získaných 200 b ÷ 480 b x 100 = 41,66%
Výpočet pro 2.TCM je získaných 170 b ÷ 480 b x 100 = 35,42%
Výpočet pro 3.TCM je získaných 110 b ÷ 480 b x 100 = 22,92%
Kontrolní součet 1.+ 2.+ 3.TCM = 100%

6. Kontrola naplňování podmínek
VV bude provádět namátkové kontroly jednotlivých TCM v průběhu kalendářního roku a to
osobní návštěvou pověřené osoby přímo při tréninkové jednotce TCM nebo na zápasech
jednorázových a dlouhodobých soutěží ČNS, kterých se družstva TCM účastní. Z této kontroly
bude vždy pořízen zápis, který bude sloužit při závěrečném vyhodnocování jako jeden z podkladů
pro přidělení bodů.

V Praze dne 9.1.2016
Vyhotovil: Kamil Kleník, prezident ČNS
Vydal: Výkonný výbor ČNS
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