
Český lukostřelecký svaz 
 

Projekt talentované mládeže pro období 2013 – 2016 
  
 

1. Úvod 
Projekt talentované mládeže na období 2013 - 2016 navazuje na předchozí 

období sledování talentované mládeže. Vychází z finančních možností, 
které umožňuje státní dotace. Sledování oddílových/klubových talentů 
a pomoc při jejich sportovním růstu je prvořadým úkolem tohoto projektu.  

 
2. Sledování výkonnosti  

V průběhu roku budou sledovány soutěže žáků ve věku od 6 do 14 
let v terčové lukostřelbě, v divizi reflexní, holý a kladkový luk. Jedná se 

o soutěže MČR žáků, Přebor ČR žáků a žebříček ČLS. 
 
 Zařazení do projektu a hodnocení 

Oddíly/kluby zařazené do Projektu talentované mládeže 2013 – 2016, 
pro rok 2013 se budou hodnotit z výsledků roku 2013, následující období 

budou hodnocena vždy z předchozí sportovní sezony. 
 

3. Vyřazení z projektu 

Oddíl/klub bude z projektu vyřazen v případě jakéhokoliv porušení 
Antidopingových pravidel ADV ČR. 

  
4. Náklady na projekt 

Náklady na účast v soutěžích hradí vysílající klub. 

 
5. Kritéria pro vyhodnocení 

Do vyhodnocení budou zařazena dvě kritéria:  
a) kritérium počtu umístění v žebříčku ČLS 
b) kritérium výkonnosti 

Hodnoceno bude vždy osm oddílů/klubů v každém kritériu.  
 

Kritéria hodnocení: 
a) 60% dotace bude rozděleno mezi osm oddílů/klubů družstev podle 

počtu žáků zařazených v žebříčku ČLS 

b) 40% dotace bude rozděleno mezi osm oddílů/klubů dle součtu 
získaných medailí na MČR a Přeboru ČR v terčové lukostřelbě  

 
6. Vyhodnocení a rozdělení dotace 

a) vyhodnocení provede vedoucí Projektu do 31.10. kalendářního roku 

b) vyhodnocené oddíly/kluby zašlou podklady k vyúčtování 
na sekretariát svazu nejpozději do 15.11. kalendářního roku 

c) Vyúčtování dotace se bude řídit dle pokynů MŠMT na použití 
neinvestičních dotací v oblasti sportu 

d) Dotace bude rozdělena po vyhodnocení projektu v kalendářním roce 

následovně: 
 

 



Vzorová tabulka pro rozdělení dotace v % 

 
   60% z dotace     40% z dotace  

   

počet lukostřelců 

v žebříčku ČLS     

počet získaných 

medailí   

          

1. oddíl/klub  20%  1. oddíl/klub  20%  

2. oddíl/klub  20%  2. oddíl/klub  20%  

3. oddíl/klub  15%  3. oddíl/klub  15%  

4. oddíl/klub  15%  4. oddíl/klub  15%  

5. oddíl/klub  10%  5. oddíl/klub  10%  

6. oddíl/klub  10%  6. oddíl/klub  10%  

7. oddíl/klub    5%  7. oddíl/klub    5%  

8. oddíl/klub    5%  8. oddíl/klub    5%  

          

 

 
 

 
V Praze dne 29.5.2013    Ing. Zdeněk Horáček 
             předseda svazu 

 

 
 

 
 

 
 


