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ČESKÝ LUKOSTŘELECKÝ SVAZ
PROJEKT DARY Z LOTERIJNÍCH SPOLEČNOSTÍ
pro rok 2018
A.
Preambule
Český olympijský výbor na základě smlouvy zaslal Českému lukostřeleckému svazu
finanční příspěvek z prostředků darovaných loterijními společnostmi k podpoře sportování
a sportovní činnosti mládeže.
Pro potřeby označení v rámci Českého lukostřeleckého svazu označujeme tento projekt
jako „Projekt Dary z loterií“ vždy s dovětkem označení aktuálního roku. Cílem projektu
je starost o rozšíření a zkvalitnění mládežnické členské základny stávajících klubů.
B.
Pravidla Projektu Dary z loterijních společností
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 do 20 let.
II.
Průběh
1. Do data 30. 4. 2018 se přihlásí kluby/oddíly, které mají zájem účastnit se
projektu.
2. Do data 20. 5. 2018 bude rozhodnuto o výši přidělených financí v 1. fázi z bodů
III 1) a 2). Do 30. 5. 2018 budou finanční prostředky rozeslány do klubů/oddílů.
3. Do 15. 11. 2018 proběhne rozdělení 2. fáze financí do klubů/oddílů z bodu III 3)
III.
Rozdělení financí
ČLS přiděluje pro rok 2018 celkovou sumu 640.000,- Kč. Z těchto financí bude
podpořeno:
• částkou 200.000,- Kč činnost každého klubu/oddílu základní částkou viz III. 1)
• částkou 50.000,- Kč členskou základnu klubů/oddílů s méně než 12 členy
mládežnického věku do 20 let viz III. 2)
• částkou 380.000,- Kč rozdělenou dle výkonnosti dosažené členy klubu/oddílu
viz III. 4)
• částka 10.000,- Kč bude použita na vedení projektu, bankovní poplatky a ostatní
náklady spojené s provozem projektu
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Klíč rozdělení financí:
1. činnost klubu:
Částka bude rozdělena rovnoměrně (paušálně) mezi všechny přihlášené kluby/oddíly.
2. členská základna klubu:
Částka bude přiznána pouze klubům, které mají méně než 12 členů mladších 20 let.
Rozdělení proběhne rovnoměrně za každého registrovaného člena klubu/oddílu mladšího
20 let.
3. odměna za výkonnost
Klub/oddíl dostane finance dle množství bodů, které jeho svěřenci mladší 20 let získají v
průběhu venkovní sezóny 2018 v terčové a terénní lukostřelbě.
1. Klub/oddíl dostane 5 bodů za každé družstvo, které dokončí dlouhodobou soutěž
v terčové lukostřelbě bez jediného skrečovaného kola v roce 2018.
2. Odměna za výkonnost:
a) Při výpočtu za práci ve výkonnostním tréninku družstev se berou v úvahu
následujících 8 nejvýkonnějších družstev v dorosteneckých a žákovských
kategoriích:
1. 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 Dary z loterií, bude počet 8 družstev doplněn
nejlepšími družstvy z Přeboru dorostu dle konečného pořadí.
2. 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.
Pořadí družstev:
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 bodů
Body se udělují zvlášť za soutěž dorostu a zvlášť za soutěž žactva.
b) V soutěžích jednotlivců se berou v úvahu následující střelci mládežnických
kategorií:
1. Střelci, kteří se v Poháru ČLS umístí na místech bodovaných Projektem
dary z loterií.
2. Sledované sestavy jsou tyto:
a) Pro dorostence sestava WA720 a T24 příslušící jejich kategorii.
b) Pro starší a mladší žactvo ŽWA720 a ŽT24 příslušející jejich kategorii.
3. Hodnotí se vždy určitý počet nejlepších střelců dle množství
zúčastněných ve sledované sestavě.
4. Pokud oddíl/klub některého z účastníků Poháru ČLS nebude zařazen
do projektu Dary z loterií, jeho pozice zůstane bez ohodnocení. Pořadí
střelců v Poháru ČLS po skončení terčové sezóny přímo udává odměnu
pro oddíl/klub, pozice střelců se nebudou přepočítávat.
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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

c) Na vrcholných akcích se berou v úvahu medailová umístění na MČR dorostu
a žactva v terčové a terénní lukostřelbě, kdy oddíl/klub obdrží body dle
následujícího klíče:
medaile z MČR (jednotlivci i družstva):
zlato
– 8 bodů
stříbro
– 6 bodů
bronz
– 4 body
4. místo
– 2 body
IV.
Možnosti čerpání prostředků
1. Finanční prostředky smí klub/oddíl použít na sportovní činnost mládeže, hlavně
pak na:
a) Úhrady nákladů pracovně-právního vztahu mezi klubem/oddílem a trenéry
vyjma odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění. Činnost
trenérů může být prováděna formou fakturace.
b) Vzdělávání trenérů ve smyslu kurzů, školení či seminářů.
c) Nákup materiálového vybavení do maximální výše 50% celkových
prostředků přiznaných klubu/oddílu v rámci tohoto projektu.
d) Propagace klubu/oddílu ve smyslu náborových akcí pro rozšíření
mládežnické členské základny.
2. Klub se zavazuje poskytnout na vyžádání MŠMT či ČLS kompletní vyúčtování
poskytnutých dotací v projektu Dary z loterií.
V Praze dne 12. 2. 2018
Schváleno na VS ČLS dne 7. 4. 2018
Jan Šípek
Předseda TMK ČLS

PROJEKT DARY Z LOTERIJNÍCH SPOLEČNOSTÍ 2018

