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Systém podpory reprezentace ČR v raftingu od roku 2014
Proč je nutná změna ve financování státní reprezentace v raftingu.
1)

2)

3)

4)

5)

Od roku 2011 se zásadně změnily možnosti pro vysílání posádek z ČR na MS a ME. Zatímco ještě v
roce 2012 bylo ME pro muže a ženy, MS už bylo pro juniory a juniorky, veterány a veteránky. V současné
době se kategorie rozšířily ještě o dvojí juniory a juniorky – U23 a U 19. Z toho vyplývá, že proti 4 nebo 2
posádkám mužů a žen v roce 2009 současné kategorie umožňují start na ME a MS současně až 35
posádkám, což je právě případ roku 2014.
RR podporuje možnost účasti na ME a MS všech posádek, které si tuto možnost vyjely dle směrnic na
nominačních závodech a nebude nominovaným posádkám bránit v jejich účasti. Jsme však amatérským
sportem s omezenými financemi a váha financování musí více ležet na vlastních posádkách a jejich
výkonech.
Finanční podpora české reprezentace v raftingu 100% leží na dotacích MŠMT v programech I. a II., které
se řídí přísnými kriterii uvedenými ve směrnici MŠMT „ Zásady Programu ISportovní reprezentace ČR a
Zásady programu II –sportovně talentovaná mládež ČR. Kromě jiných využití této dotace uvedené pod body
a;c,d,e,f,g a h lze tyto prostředky použít na účast reprezentace na ME a MS v seniorské a juniorské
kategorii. Dotace na reprezentaci je do roku 2009 téměř stejná a pohybuje se od 350 do 450 tisíc Kč na
sezonu.
Klíčem k této dotaci je umístění raftingu v žebříčku TOP 80 sportů, kde se umísil rafting v roce 2013 na
66. místě se ziskem 4,83 bodů a přidělenou dotací ve výši 421,7 tis.Kč. Toto bodové ohodnocení závisí na
počtu zemí v IRF, počtu členů svazu, úspěšnosti sportu v období 3 let. Úspěšnost činí 50% bodové
hodnoty.
Úspěšnost sportu se posuzuje podle oficiálních výsledkových listin a zařazení do ohodnocení úspěšnosti
je podmíněno těmito zásadními pravidly:
a) umístění v první polovině účastníků startujících v dané disciplíně
b) účast minimálně 9 zemí vč. ČR v hodnocené soutěži a nejméně 9 soupeřů v disciplíně (výjimka na
OH)
c) při účasti 9 až 12 zemí se BH výsledku násobí 0,5 koeficientem
d) Při účasti většího počtu českých sportovců v jedné disciplíně se do bodování zahrnuje jedno
nejlepší umístění tří a vícečlenných družstev, posádek, skupin apod.
e) ohodnocení konkurence v disciplíně podle počtu startujících v disciplíně se k základním bodům
připočítávají event. odpočítávají body za konkurenci ( dle tab 16 – 9 je odpočet 0,5, 17 – 32 je 0, 33
– 48 je plus 0,5
f) ohodnocení mezinárodní popularity – počet členů mezinárodní organizace dělený 100 tedy IRF =
48 členů toj koeficient 0,48
g) technický koeficient – nahradil dřívější kriterium domácí popularity TK je složeno z dílčích
faktografických dat, které projednává gremiální porada náměstka skupiny 5 MŠMT. Kriteria jsou
popsána v „ Zásadách „ programu I ( celkem 35 stran )
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Změny od roku 2014
1.
2.

3.

4.

FINANCOVÁNÍ státní reprezentace v raftingu se bude odvíjet od kategorií uznávaných a podporovaných
MŠMT definovaných v podmínkách pro příjemce dotace program I. a program II.
FINANCOVÁNÍ státní reprezentace v raftingu bude „ motivační „, to znamená, že posádky nebudou mít
hrazeny všechny náklady na účast na MS a ME, ale podpora týmů bude odstupňována podle zařazení
posádek do reprezentace „A“ a reprezentace „B“ a také podle příjmových možností rozpočtu raftingu. Za
získané medailové výsledky pak budou posádky odměňovány finančním bonusem dle tabulky nastavené
před zahájením mistrovství.
LEGISLATIVA bude upravena tak, že každý člen posádky bude jmenován pro danou sezonu
reprezentantem ČR na základě rozhodnutí předsednictva SVoČR na návrh RR podle dosažených výsledků
nominace dle směrnic pro závodění
LEGISLATIVA bude upravena tak, že každý jmenovaný reprezentant ČR v raftingu podepíše KODEX
REPREZENTANTA a bude si vědom, že v případě porušení tohoto kodexu se sám vylučuje z řad
reprezentantů ČR v raftingu.
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Grafická tabulka pro finanční podporu reprezentace ČR od roku 2014 viz dole
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