Směrnice pro závodění v roce 2021

Příloha č. 2
Klíč na rozdělování dotací

1. Do systému rozdělování dotací se zařazují pouze oddíly registrované u ČSK DV, které

uhradily registrační poplatky v hodnotě 10,- Kč za všechny registrované členy na běžný rok v
termínu do 31.3.

2. Dotace oddílům jsou účelové a je možno je čerpat pouze dle příslušných dispozic výboru
svazu. Tyto dotace se skládají ze 2 částí:
za aktivitu při pořádání veřejných postupových závodů pro mládež,
za sportovní výkonnost mládeže.

3. V případě zařazení závodníka do VSC MŠMT (USK) a ASC (Dukla) náleží mateřskému
oddílu body za sportovní výsledky, které sportovec vyjede, po dobu 3 let až do věku 23 let.
Podklady o zařazení jednotlivých sportovců do RSC dodají vedoucí na sekretariát ČSK do konce
června každého roku.
4. Dotace za pořádání závodů:
Veřejný závod ve slalomu (za každý den konání)
Veřejný závod ve sjezdu (za každý den konání)
Pokud je v jednom dni konán slalom i sjezd
Veřejný závod ve slalomu (konaný ve všední den)
Veřejný závod ve sjezdu (konaný ve všední den)
Pokud je v jednom všedním dni konán slalom i sjezd

…............
…............
…............
…............
…............
…............

4 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
600 Kč
300 Kč
1 000 Kč

Závodní komise si vyhrazuje právo při konání závodu velmi malého rozsahu dotaci krátit,
eventuelně odejmout. Za „závod velmi malého rozsahu“ ZK považuje jednodenní závod
regionální úrovně s celkovou účastí menší než šedesát startů, pořádaný ve všední den.
Dotace za výkonnost, tzn. za body získané dle dále uvedeného klíče (odstavce 5. - 9.).
Body lze získat za:

5. Mistrovství světa a Evropy seniorů ve slalomu, ve sjezdu a sprintu (body jsou za loď tzn. i
za C2, i za družstva - při kombinované posádce se body dělí):
individuální závod i družstva :
2.
48
3.
42
4.
30
5.
24
6.
18
7.
12
8.
6
9.,10. 3

1. místo

-

60 bodů
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V kategorii družstev se dává oddílu 1 třetina uvedených bodů za každou loď. Při kombinované
posádce na C2 1 šestina za závodníka. Podmínkou přidělení bodů je oficiální vyhlášení výsledků
kategorie dle Pravidel ICF, resp. ECA.
V případě málo obsazených kategorií se bodování upravuje obdobně jako v bodu 6.
6. Za umístění na Mistrovství světa a Evropy juniorů a „U23“, slalom a sjezd a sprint (body
jsou za loď tzn. i za C2, i za družstva - při kombinované posádce se body dělí):
indiv. závod i družstva : 1. místo
2.
48
3.
42
4.
30
5.
24
6.
18
7.
12
8.
6
9.,10. 3

-

60 bodů

V kategorii družstev se dává oddílu 1 třetina uvedených bodů za každou loď. Při kombinované
posádce na C2 1 šestina za závodníka. Podmínkou přidělení bodů je oficiální vyhlášení výsledků
kategorie dle Pravidel ICF, resp. ECA.
V souladu se systémem poskytování dotací od MŠ se upravuje bodování za umístění na
mistrovstvích Evropy juniorů ve slalomu i sjezdu v případě málo obsazených kategorií takto:
Nehodnotí se ty kategorie, ve kterých byl počet startujících menší než 6. Při menším počtu
startujících jednotlivců nebo družstev než 7 se výše uvedené body krátí a to tak, že za poslední
místo se body nepřidělují, ostatní nemedailová místa se posunují, body za medailová místa se
nekrátí. Např.:
Startovalo 6 družstev, naši pátí - pouze 18 bodů pro družstvo
Startovalo 6 družstev, naši třetí – 42 bodů pro družstvo
7. Za umístění na 1. až 3. místě na mistrovství ČR, slalom, sprint a sjezd, žáci, dorost, U23,
dospělí indiv. závod i družstva.
Podmínkou plného počtu bodů je účast min. 5 jednotlivců, resp. 4 družstev:
1. místo - 12 bodů při účasti méně než 5 jednotlivců resp. pouze 3 družstev - 9 bodů
2.
- 9 bodů
- 6 bodu
3.
- 6 bodu
Podmínkou pro přidělení části bodů je start minimálně 4 jednotlivců, resp. 3 družstev.
Protože v kategorii družstev C2 může být sestava doplněna 1 závodníkem jiného oddílu, dělí se
pak body za umístění takto :
1. místo - 10 a 2 body při účasti pouze 4 jednotlivců, resp.3 družstev - 7,5 a 1,5bodu
2.
- 7,5 a 1,5 bodu
resp. - 3,75 a 0,75 / 5 a 1 bod
3.
- 5 a 1 bod
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8. Za umístění v žebříčku Českého poháru se hodnotí zvlášť dospělí a závodníci do 23 let
(slalom i sjezd) :
MT
- 12 bodů
1.VT do 10. místa
- 10 bodů kategorie K1M, slalom i sjezd, C1M slalom
do 7. místa
- 10 bodů kategorie K1Ž, C1Ž slalom
- 10 bodů kategorie C1M, C2M C1Ž sjezd a K1Ž sjezd
všechny ostatní 1.VT
- 8 bodů
U kategorie C2 jsou to body za loď?
V kategorii C2 do 23 let je podmínkou, aby oba členové posádky byli v kategorii do 23 let.?
9. Za umístění v oblastních žebříčcích se získávají body dle zisku VT. U kategorií C2 dostává
body loď. Podmínkou zisku bodů je věková kategorie mládeže u kategorie C2 pouze v případě,
že se jedná o celou mládežnickou posádku :
junioři do 23 let: 2.VT
4
3.VT
2
loď bez zisku VT
zařazená do žebříčku 0

mládež do 18 let:

2.VT 6
3.VT 3
1

Nejlepší loď oblastního žebříčku ne 1.VT nebo MT v příslušné kategorii do 23 let získává +1 bod,
to znamená 5 (resp. 7) bodů. (Závodníkům, kteří v příslušné kategorii získali 1.VT se body
nezapočítávají.) Body získávají závodníci pouze z oblastního žebříčku své oblasti.
10. Za umístění v žebříčku rozhodčích se získávají body za umístění v žebříčku rozhodčích
v předešlé sezoně. Podmínkou zisku bodů je zaslání výkazu rozhodčích předsedkyni komise
rozhodčích nejpozději do 31.10. kalendářního roku. Body budou uvedeny v tabulce celkového
přehledu.
Rozhodčí na 1. – 10. místě
Rozhodčí na 11. – 20. místě
Rozhodčí na 21. – 30. místě
Rozhodčí na 31. – 40. místě

12 bodů
9 bodů
6 bodů
3 bodů.

Výpočet dotace jednotlivým oddílům :
Částka vyčleněná z rozpočtu svazu pro dotaci oddílům povýšená o zůstatek z minulého roku se
sníží o částky vypočtené dle odstavce č. 4., respektive se zvýší o srážky či pokuty oddílům. Z
žebříčku oddílů sestaveného podle kriterií dle odst. č. 5 - 10 se vyřadí oddíly, které nesplňují
podmínku dle odst. č. 1 – tzn. neuhradily v termínu registrační poplatky. Po vyřazení těchto
oddílů se sečtou všechny body, stanoví se částka na 1 bod a vypočte se nárok jednotlivých
oddílů a připočtou se k nim částky stanovené dle odst. č. 4. Výsledné částky se sníží
o pořádkové pokuty uložené závodní komisí. Pokuty uložené pořadatelům závodů závodní
komisí budou zveřejněny včetně zdůvodnění.

Směrnice pro závodění v roce 2021

Vypočtené body budou předloženy oddílům po sezóně v přehledné formě k reklamacím
s uvedením jejich uzávěry, po které nebude brán na další reklamace zřetel, a podklady budou
předány sekretariátu svazu k realizaci.
Závodní komise upozorňuje, že dotace, která bude vyplacena v roce 2021 vychází z členské
základny dané zaplacením příspěvků na rok 2021, příspěvku za pořádání závodů v roce 2021,
a především sportovních výsledků ze sezóny 2020.
Částky do 2000 Kč nebudou oddílům vyplaceny, a o součet jejich částek bude navýšena celková
výše dotace oddílům v následujícím roce.

