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Preambule 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy poskytlo Českému lukostřeleckému svazu 
finance z Programu II. – Sportovní centra mládeže. Valné shromáždění ČLS rozhodlo o 
rozdělení těchto financí do dvou směrů – činnost Sportovního centra mládeže a založení 
Sportovních středisek mládeže. 
Pro potřeby označení v rámci Českého lukostřeleckého svazu označujeme tento projekt 
jako „Sportovní střediska“ vždy s dovětkem označení aktuálního roku. Cílem projektu 
je starost o zkvalitnění mládežnické členské základny stávajících klubů. 
 

Pravidla Projektu Sportovní střediska 
 

I. 
Podmínky účasti 

1. Projektu se mohou účastnit kluby, které se starají o členskou základnu mládeže 
a splňují tyto podmínky: 
a) jsou řádnými členy Českého lukostřeleckého svazu,  
b) mají splněny všechny závazky vůči Českému lukostřeleckému svazu 

2. Do projektu se přihlašuje klub/oddíl, zodpovědná osoba za vedení projektu 
je předseda klubu/oddílu lukostřelby. 

3. Smyslem projektu je podpora činnosti klubů/oddílů, které se starají o sportovní 
činnost mládeže od 10 do 17 let. 

  
II. 

Průběh 
1. Do 15. 6. 2017 se přihlásí kluby/oddíly, které mají zájem účastnit se projektu. 
2. Do 15. 10. 2017 proběhne rozdělení financí do klubů/oddílů dle klíče viz. bod III. 

 
III. 

Rozdělení financí 
ČLS přiděluje pro rok 2017 celkovou sumu 180.000,- Kč. Z těchto financí budou 
podpořena sportovní střediska v klubech, jejichž střelci skončí v Poháru ČLS v roce 2017 
ve větší horní polovině účastníků Poháru ČLS v kategoriích mladší žáci, mladší žákyně, 
starší žáci, starší žákyně, kadeti a kadetky. Částka je dělena paušálně na každého takto 
úspěšného sportovce. 
 

IV. 
Možnosti čerpání prostředků 

 
1. Finanční prostředky smí klub/oddíl použít dle pokynů MŠMT Program II viz příloha 

č. 1. 
2. Do 15. 11. 2017 klub/oddíl předá vyúčtování přidělených prostředků na sekretariát 

ČLS elektronickou formou na základě formuláře viz příloha č. 2. 
 
V Praze dne 15. 5. 2017 
           Jan Šípek 
             Předseda TMK ČLS 


