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PPrroojjeekktt  ttaalleennttoovvaannéé  mmllááddeežžee  pprroo  oobbddoobbíí  22000099  ––  22001122  
 

pro rok 2009 
 
 

 
1. Úvod 

Projekt talentované mládeže pro rok 2009 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. Přihlášení do programu 

Oddíly/kluby přihlášené do Projektu talentované mládeže pro rok 2009 se budou 
hodnotit z výsledků dlouhodobých soutěží žáků v terčové lukostřelbě v sezóně 2009 a 
počtu žáků zařazených do žebříčku ČLS v roce 2009 v terčové lukostřelbě. 
 
Věkové kategorie :  
Žákyně/žák do 14 let věku, včetně.  

  
  
4. Náklady  

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

Do vyhodnocení na rok 2009 jsou zařazena dvě kritéria:  
a) kritérium výkonnosti 
b) kritérium počtu žáků zařazených do žebříčku ČLS v terčové lukostřelbě  

Hodnoceno bude vždy šest oddílových/klubových družstev v  každém kritériu. 
Podmínkou  konečného vyhodnocení a rozdělení finanční dotace je dokončení soutěží 
oddílových družstev sezóně 2009. 

 
Kritéria hodnocení: 
a) 60% dotace bude rozděleno mezi šest nejúspěšnějších oddílových/klubových 

družstev podle součtu čtyř bodových výsledků nastřílených v jednotlivých kolech 
bez rozdílu soutěže v roce 2009. 

 
b) 40% dotace bude rozděleno šesti oddílům/klubům dle počtu žáků zařazených do 

žebříčku ČLS v terčové lukostřelbě v roce 2009. 
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6. Dotace 

Předem stanovená dotace bude rozdělena po vyhodnocení projektu v kalendářním roce 
2009  následovně : 
 

 
Vzorová  tabulka  pro  rozdělení  dotace  v  % 

 a ve  výši  100 000.- Kč 
 
 

   60% z celkové dotace   40% celkové dotace  
   pořadí v soutěži   počet licencí  
        

1. družstvo  25% 1. družstvo 25%  
2. družstvo  25% 2. družstvo 25%  
3. družstvo  15% 3. družstvo 15%  
4. družstvo  15% 4. družstvo 15%  
5. družstvo  10% 5. družstvo 10%  
6. družstvo  10% 6. družstvo 10%  
        

   
60 000 z celkové 

dotace   
40 000 z celkové 

dotace  
   pořadí v soutěži   počet licencí  
        

1. družstvo  15 000,- Kč 1. družstvo 10 000,- Kč  
2. družstvo  15 000,- Kč 2. družstvo 10 000,- Kč  
3. družstvo  9 000,- Kč 3. družstvo 6 000,- Kč  
4. družstvo  9 000,- Kč 4. družstvo 6 000,- Kč  
5. družstvo  6 000,- Kč 5. družstvo 4 000,- Kč  
6. družstvo  6 000,- Kč 6. družstvo 4 000,- Kč  

 
 
 
 
 

 
 

Zpracovala :  Martina Macková 
 
Schváleno P - ČLS : 20.11.2008 
 
Účinnost od :  21.11.2008 
 
 
 
        Ing. Zdeněk Horáček v.r. 
                  předseda ČLS 
 


