
Program MŠMT Sportovní talent 2009 – 2012 
 

Pro rok 2011 
 

Český lukostřelecký svaz 
Komise mládeže 

 
 

1. Úvod 
Program MŠMT Sportovní talent pro rok 2011 navazuje na předchozí období 
sledování talentované mládeže. Vychází z finančních možností, které umožňuje státní 
dotace. Sledování oddílových/klubových družstev a pomoc při jejich sportovním růstu 
je prvořadým úkolem tohoto projektu. Cílem je pak podpora oddílových/klubových 
družstev mládeže.  

 
 

2. Sledování výkonnosti  
V průběhu roku budou sledovány dlouhodobé soutěže družstev žáků v terčové 
lukostřelbě. Jedná se o soutěže: liga oddílových/klubových družstev žactva - reflexní 
luk a přebor oddílových/klubových družstev žactva - reflexní luk. 

  
 
3. Zařazení do programu 

Oddíly/kluby zařazené do programu MŠMT Sportovní talent pro období 2009 – 2012 
na rok 2011 se budou hodnotit z výsledků dlouhodobých soutěží žáků v terčové 
lukostřelbě v sezóně 2010 a počtu žáků uvedených do žebříčku pro rok 2010 
v jednotlivých oddílech/klubech ve všech žákovských věkových třídách. 
Věkové kategorie :  
Oddílové družstvo kategorie žákyně/žák do 14 let věku, včetně.  

   
4. Náklady  

Náklady na účast soutěží hradí vysílající oddíl/klub. 
 
 
5. Vyhodnocení 

Do vyhodnocení na rok 2011 budou zařazena dvě kritéria :  
a) kritérium výkonnosti 
b) kritérium počtu střelců uvedených v žebříčku 

Hodnoceno bude vždy osm oddílový/klubových družstev v  každém kritériu. 
Podmínkou  konečného vyhodnocení a rozdělení finanční dotace je dokončení soutěží 
oddílových družstev sezóně 2010. 

 
Kritéria hodnocení: 
a) 50% dotace bude rozděleno mezi osm nejúspěšnějších oddílových/klubových 

družstev podle součtu čtyř bodových výsledků nastřílených v jednotlivých kolech 
bez rozdílu soutěže v roce 2010. 

 
b) 50% dotace bude rozděleno osmi oddílům/klubům dle počtu žáků uvedených do 

žebříčku v roce 2010. 
 



6. Dotace 
Dotace bude rozdělena po vyhodnocení soutěží z roku 2010 následovně : 
 

 
Vzorová  tabulka  pro  rozdělení  dotace  v  % 

 a ve  výši  100 000.- Kč 
 
 

   50% z celkové dotace     50% celkové dotace  
   pořadí v soutěži     počet střelců v žebříčku  
          

1. družstvo  20%  1. družstvo  20%  
2. družstvo  20%  2. družstvo  20%  
3. družstvo  15%  3. družstvo  15%  
4. družstvo  15%  4. družstvo  15%  
5. družstvo  10%  5. družstvo  10%  
6. družstvo  10%  6. družstvo  10%  
7. družstvo  5%  7. družstvo  5%  
8. družstvo  5%  8. družstvo  5%  
          

   
50 000 z celkové 

dotace     50 000 z celkové dotace  
   pořadí v soutěži     počet střelců v žebříčku  
          

1. družstvo  10 000,- Kč  1. družstvo  10 000,- Kč  
2. družstvo  10 000,- Kč  2. družstvo  10 000,- Kč  
3. družstvo  7 500,- Kč  3. družstvo  7 500,- Kč  
4. družstvo  7 500,- Kč  4. družstvo  7 500,- Kč  
5. družstvo  5 000,- Kč  5. družstvo  5 000,- Kč  
6. družstvo  5 000,- Kč  6. družstvo  5 000,- Kč  
7. družstvo  2 500,- Kč  7. družstvo  2 500,- Kč  
8. družstvo  2 500,- Kč  8. družstvo  2 500,- Kč  

 
 
 
 

Zpracoval 17. 9. 2010    Jan Šípek 
 vedoucí projektu 
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