
ČESKÝ LUKOSTŘELECKÝ SVAZ 
 

ROZVOJOVÝ OLYMPIJSKÝ PROGRAM ČOV 
na období 2013-2016  

 

Projekt 4.5. – Trenéři mládeže 

 

A. 

Preambule 

Český olympijský výbor přiznal Českému lukostřeleckému svazu finanční 

příspěvek na celý olympijský cyklus v rámci jím vypsaných programů na Projekt 

4.5. - Trenéři mládeže. 

 

Pro potřeby označení v rámci Českého lukostřeleckého svazu označujeme tento 

projekt jako „Projekt Trenéři mládeže“ vždy s dovětkem označení aktuálního 

roku.  

 

B. 

Pravidla „Projektu Trenérů mládeže“ 

 

I. 

Podmínky účasti 

1. Projektu se mohou účastnit trenéři, kteří: 

a) jsou řádnými členy Českého lukostřeleckého svazu,  

b) mají splněny všechny závazky vůči Českému lukostřeleckému svazu 

c) jsou držiteli I. nebo II. trenérské třídy  

2. Trenér může být zároveň i garantem vedení v jiném oddílu, klubu, pokud 

tento oddíl/klub sám nemá ve svých řadách trenéra splňující podmínku 

držitele trenérské třídy podle čl. I, odst. 1, písm. c). 

3. Trenér na základě písemné přihlášky podané do 15.10. pro následující rok, 

obdrží návrh Dohody o provedení práce, který podepsaný odešle zpět 

spolu se svým trenérským životopisem a kopií dokladu o trenérské 

kvalifikaci, nejpozději do 15.11. příslušného roku na adresu sekretariátu 

ČLS. V případě, že tuto povinnost nesplní, nebude na jeho přihlášku brán 

zřetel a má se za to, že se do Projektu nepřihlásil. 

4. Platí zásada: „Jeden oddíl, klub – jeden trenér zařazený do Projektu 

Trenérů mládeže“.  

 

    

II. 

Práva a povinnosti trenéra 

1. Trenér garantuje metodickou trenérskou činnost v oddílu/klubu. 

Spolupracuje s osobními trenéry jednotlivých sportovců a dbá na správné 

vedení jejich sportovní přípravy. 

2. Trenér vykazuje činnost za všechny svěřené sportovce k rukám vedoucího 

Projektu prostřednictvím sekretariátu ČLS v termínu do 15.10. příslušného 

roku na předepsaném formuláři. 

3. Trenér má nárok na odměnu za předpokladu, že budou dodrženy všechny 

podmínky Projektu a nebyl z Projektu vyřazen. 



III. 

Vyloučení trenéra z Projektu 

1. Trenér bude vyloučen, pokud ani v dodatečném termínu stanoveném 

vedoucím Projektu neodevzdá výkaz o činnosti. 

2. Trenér bude z Projektu vyloučen, pokud žádné jím vedené družstvo či 

žádný z jeho svěřenců, nedosáhne na příčky bodované pro finanční 

odměnu (viz. čl. V). 

3. Trenér může být vyloučen z Projektu Trenérů mládeže pro hrubé porušení 

Kodexu trenéra. 

4. Trenér bude vyloučen z projektu v případě, že dojde k porušení 

Antidopingových pravidel ADV ČR jeho svěřencem. 

5. O vyloučení z Projektu rozhoduje předsednictvo ČLS na základě návrhu 

vedoucího Projektu. 

 

IV. 

Odměna 

1. Trenér má právo na odměnu za splnění všech podmínek uvedených výše. 

2. Odměna je splatná podle podmínek podepsané Dohody. 

3. O přiznání výše odměny a kontroly oprávněnosti jejího vyplacení rozhoduje 

předsednictvo ČLS na základě vyhlášených podmínek. 

 

 

V. 

Systém výpočtu odměny 

Systém výpočtu výše odměny je dělen do dvou základních části - výkonnostního 

tréninku družstev a výkonnostního tréninku jednotlivců. 

 

1. Při výpočtu za práci ve výkonnostním tréninku družstev se berou v úvahu 

následující družstva: 

a. Družstva, která v dlouhodobých soutěžích v terčové lukostřelbě 

neskrečovala ani jedno soutěžní kolo. 

b. Družstva, jejichž trenéři se účastní projektu Trenérů mládeže. 

c. Osm nejvýkonnějších družstev v dorosteneckých a žákovských 

soutěžích dle tohoto klíče: 

 Pořadí družstev v dorosteneckých soutěžích bude určeno dle 

konečného pořadí v Lize dorostu. Pokud bude v Lize dorostu 

méně než 8 družstev počítaných do projektu Trenérů 

mládeže, bude počet 8 družstev doplněn nejlepšími družstvy 

z Přeboru dorostu dle konečného pořadí. 

 Pořadí družstev v žákovských kategoriích bude určeno dle 

součtu tří bodových výsledků nastřílených v jednotlivých 

kolech bez rozdílu soutěže (Liga či Přebor) v daném roce. 

2. Při výpočtu za práci ve výkonnostním tréninku jednotlivců se berou 

v úvahu následující střelci mládežnických kategorií: 

a. Střelci, kteří se v Poháru ČLS umístí na místech bodovaných 

Projektem Trenérů mládeže. 

b. Sledované sestavy jsou tyto: 

 Pro dorostence sestava FITA příslušící jejich kategorii. 

 Pro starší žáky a starší žákyně sestava ŽFITA. 

 Pro mladší žáky a mladší žákyně sestava ŽF/kr. 



c. Hodnotí se vždy určitý počet nejlepších střelců dle množství 

zúčastněných ve sledované sestavě. 

d. Pokud trenér některého z účastníků Poháru ČLS nebude zařazen do 

projektu Trenérů mládeže, jeho pozice zůstane bez ohodnocení. 

Pořadí střelců v Poháru ČLS po skončení terčové sezóny přímo 

udává odměnu pro trenéra, pozice střelců se nebudou přepočítávat. 

 

VI. 

Celková odměna 

1. Za výkonnost mládežnických družstev (věk 11 – 20 let), která splní 

podmínky čl. V odst. 1, dostane trenér tato množství bodů: 

 

1. Místo – 32 bodů 

2. Místo – 28 bodů 

3. Místo – 24 bodů 

4. Místo – 20 bodů 

5. Místo – 16 bodů 

6. Místo – 12 bodů 

7. Místo – 8 bodů 

8. Místo – 4 body 

 

Body se udělují zvlášť za soutěž dorostu a zvlášť za soutěž žactva. 

 

2. Za výkonnost jednotlivců, kteří splní podmínky čl. V odst. 2, dostane trenér 

tato množství bodů při množství účastníků v dané soutěži: 

 

10 a více účastníků: 

1. Místo – 8 bodů 

2. Místo – 7 bodů 

3. Místo – 6 bodů 

4. Místo – 5 bodů 

5. Místo – 4 bodů 

6. Místo – 3 bodů 

7. Místo – 2 bodů 

8. Místo – 1 bodů 

8 až 9 účastníků: 

1. Místo – 8 bodů 

2. Místo – 7 bodů 

3. Místo – 6 bodů 

4. Místo – 5 bodů 

5. Místo – 3 body 

6. Místo – 2 body 

 

 

7 a méně účastníků: 

1. Místo – 8 bodů 

2. Místo – 6 bodů 

3. Místo – 4 bodů 

4. Místo – 2 bodů 

 

 

 

 

3. Celková částka přidělená na projekt Trenérů mládeže z ČOV a z ČLS bude 

rozdělena mezi jednotlivé trenéry dle počtu bodů, které v rámci výpočtu 

odměny získají. 

4. Odměna trenéra platí pro celý následující kalendářní rok a bude vyplácena 

poměrnou částí každý měsíc. 

5. Výše odměny trenérů zařazených do Projektu Trenérů mládeže pro rok 

2013 se bude hodnotit z výsledků roku 2013, následující období budou 

hodnocena vždy z předchozí sportovní sezóny. 

 

 

V Praze 29.5.2013      

 

        Ing. Zdeněk Horáček 

             Předseda ČLS 
         


