Český volejbalový svaz

Směrnice č.: 5/2006
kategorie: C

Směrnice k podpoře reprezentace
1.

Účel
 Účelem této směrnice je podnítit a finančně zainteresovat činnost volejbalových trenérů,
k zefektivnění jejich práce s talentovanou mládeží s cílem vychovat co nejvíce hráčů a hráček pro seniorskou reprezentaci.

2.

Vertikální odměňování trenérů podílejících se na výchově hráčů seniorské reprezentace
mužů a žen ČR (dále jen hráč)
2.1 Definice:
 Hráčem seniorské reprezentace ČR pro účely tohoto předpisu je:

Hráč, který se účastnil v seniorském reprezentačním volejbalovém družstvu ČR (základní dvanáctce) minimálně dvou vrcholových finálových akcí (ME, MS, OH).

Hráč, který se účastnil minimálně dvou úspěšných kvalifikací akcí (ME, MS, OH), a
zároveň se účastnil akcí reprezentačního družstva mužů v základní výběru (dvanáctce)
více jak čtyři reprezentační sezóny (4 roky).
2.2 Základní celková částka odměny je stanovena:

42 000 Kč
2.3 Princip dělení základní částky jednotlivým trenérům:

Základní částka 42 000 Kč se rozdělí poměrem počtu „výchovných“ let hráče u jednotlivých trenérů v jednotlivých mládežnických kategoriích. Doba, kterou hráč absolvoval v
mládežnických kategoriích se zjistí podle následujících dokumentů:
•
registrační průkaz,
•
tréninkové plány sportovních tříd,
•
tréninkové plány SCM,
•
zápisy o utkáních.

Trenéři obdrží poměrnou částku z vyplacené částky 42 000 Kč, která odpovídá součinu
vypočtené částky za jeden rok a doby jejich aktivního trenérského působení na příslušného hráče (pod pojmem aktivní trenérské působení se rozumí, že byl prvním, resp.
hlavním trenérem konkrétního hráče) v jednotlivých věkových kategoriích, kterými hráč
prošel.
2.4 Bonusy k základní částce odměny

Trenér, jenž předčasně předá hráče do vyšší věkové kategorie (tj. před jeho dovršením
věku původní kategorie, a to minimálně 1 sezónu před) z kategorie, získává bonus:
•
žáci – kadeti 8 000 Kč,
•
kadeti – junioři 8 000 Kč,
•
junioři – dospělí 8 000 Kč.
2.5 Vyplácení odměn trenérům

Částka bude vyplacena:
•
trenérům, kteří jsou a po předmětnou dobu byli členy ČVS řádně platícími stanovené licenční, členské či jiné stanovené příspěvky a finanční plnění,
•
na základě předložení žádosti trenéra a dokumentů - viz. čl. 2.3.,
•
po schválení SR ČVS v termínu stanoveném s ohledem na vlastní rozpočtové
možnosti ČVS.
2.6 Vzorové příklady

Vzorový příklad 1:
•
Hráč strávil v mládežnickém věku celkem 8 let a přešel o rok dříve z kategorie žáků
do kategorie kadetů:
♦
Dotace za 1 rok výchovného působení: 42 000 : 8 = 5 250 Kč.
 Trenér žáků obdrží (3 x 5 250) + 8 000 = 23 750 Kč.
 Trenér kadetů obdrží 3 x 5 250 = 15.750 Kč.
 Trenér juniorů obdrží 2 x 5 250 = 10.500 Kč.



3.

Vzorový příklad 2:
•
Hráč strávil v mládežnickém věku celkem 6 let a přešel o rok dříve z kategorie žáků
do kategorie kadetů, o rok dříve do kategorie juniorů a o rok dříve do kategorie dospělých:
♦
Dotace za 1 rok výchovného působení: 42 000 : 6 = 7 000 Kč.
 Trenér žáků obdrží (1 x 7 000) + 8 000 = 15 000 Kč.
 Trenér kadetů obdrží (2 x 7 000) + 8 000 = 22 000 Kč.
 Trenér juniorů obdrží (2 x 7 000) + 8 000 = 22 000 Kč.

Závěrečná ustanovení
3.1 K výkladu směrnice je oprávněn MeÚ ČVS.
3.2. Tento předpis je platný a účinný dnem schválení Výborem ČVS, tj. 14. 5. 2006 a vztahuje se
na hráče a hráčky, kteří se stali poprvé členy seniorského volejbalového reprezentačního
družstva ČR po tomto datu.
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