Pravidla podpory SSK Královéhradeckého kraje – zaměření mládež
1.0. Všeobecné zásady
1.1. O způsobu, jakým bude klubu podpora poskytnuta, zda ve formě materiální, či finanční,
rozhoduje na svém jednání výbor KS ČSS.
1.2. O výši poskytnuté podpory rozhoduje výbor KS ČSS.
1.3. Pro stanovení poměrného rozdělení slouží bodový systém.
1.4. Rozhodující důraz při poskytování podpory je kladen na práci s mládeží, klub, který
nepracuje s mládeží, nárok na podporu nemá.
1.5. Za mládež se považují členové, kteří v daném roce dovrší nejvýše 18 let.
1.6. Do systému podpory jsou zahrnuty pouze ty SSK, které mají v příslušném roce
zaplaceny členské příspěvky – ve stanoveném termínu.
1.7. Splnění kritérií pro poskytnutí podpory vykazují kluby na formulářích 1x ročně.
1.8. Zvlášť se hodnotí vzduchovka a zvlášť kulové disciplíny – poměr finančních prostředků
za vzduch. a kulové disciplíny (koeficient, kterým se násobí body za vzduch. disciplíny)
stanovuje výbor KS ČSS.
2.0. Práce s mládeží
2.1. Počet registrovaných členů
Za každého registrovaného člena (včetně nových členů, kteří doposud nejsou v evidenci
ČSS), z kategorie mládež, kteří se ve sledovaném období zúčastnili alespoň jednoho závodu
dle těchto „Pravidel“, se klubu započítává 5 bodů.
2.2. Účast mládeže na soutěžích pořádaných SSK, ČSS a mezinárodních akcí.
Pro další ohodnocení aktivity v oblasti práce s mládeží se sleduje počet startů na
jednotlivých závodech. Za jeden započítávaný start se považuje účast jednoho závodníka
z řad mládeže, na jednom závodě uvedeném v kalendáři akcí ČSS nebo krajském kalendáři
akcí nebo mezinárodních akcích a závodech v zahraničí zařazených do mezinárodního
kalendáře ESC, ISSF nebo příslušných zahraničních svazů.
Za každý start člena SSK, který splňuje zadané podmínky, získává klub 1 bod.
2.3. Dalším kritériem je účast a umístění člena SSK, který splňuje uvedené podmínky, na
Mistrovství ČR, Hrách letní olympiády mládeže, ČPTM, a KZR - ČP (za každé kolo), na
mezinárodních závodech zařazených do mezinárodního kalendáře ESC nebo ISSF a závodech
I. kategorie dle kalendáře ČSS, (případně závodech, které se započítávají do svazového
žebříčku pro zařazení do reprezentace).
Za start a umístění na těchto závodech se započítávají prémiové body následovně:
I. místo 15 b., II. místo 12 b., III. místo 10 b., IV. – VI. místo 7 b., do VIII. místa 5 b.,
účast 3 b.
Dále se započítávají prémiové body za umístění na Krajském nebo regionálním přeboru
Královéhradeckého kraje následovně: I. místo 3 b. II. místo 2 b. III. místo 1 b.

3.0. Výkonnost mládeže
3.1. Za splnění limitu výkonnostní třídy členem, který splňuje kritéria pro mládež, se
započítávají prémiové body. Limit výkonnostní třídy je možné splnit pouze na soutěžích dle
bodu 2.2. těchto „Pravidel“. V jednom dni může člen získat prémiové body pouze za jeden
splněný limit VT v každé disciplíně. Limit mistrovské VT může splnit člen z kategorie mládež
jen v případě startu v juniorské nebo dospělé kategorii na závodech I. kategorie a
mezinárodních závodech zařazených do kalendáře ČSS.
M VT 5 b., I. VT 3 b., II. VT 2 b., III. VT 1 b.
3.2. Za vyrovnání nebo vytvoření nového platného českého rekordu (dle směrnice ČSS)
členem, který splňuje kritéria pro mládež, se započítává 15 prémiových bodů.
4.0. Pořádání závodů zařazených do kalendáře ČSS
4.1. Uspořádání závodů kategorie II. – 4 body za 1 závod, kategorie I. – 8 bodů za 1 závod. (u
více kolových soutěží za každé soutěžní kolo).
Tyto body se však započítávají pouze tehdy, pokud klub získal body dle čl. 2.0. těchto
„Pravidel“ a součástí závodu je alespoň jedna vypsaná kategorie dorost a mladší (dle
pravidel sportovní střelby).
4.2. Za vypsání a samostatné vyhodnocení kategorie dorost a mladší (dle pravidel sportovní
střelby) prémie 3 b. (za každou kategorii a disciplínu, u více kolových soutěží v každém kole).
5.0. Závěrečná ustanovení
5.1. Všechny výsledky jsou vykazovány na formuláři připraveném pro tento účel. Výsledky
potvrzuje předseda SSK nebo pověřený člen výboru SSK.
5.2. Výsledky jsou předávány 1x ročně do 10. 11. pověřenému členu výboru KS ČSS.
5.3. V případě zjištění nesprávně uvedených údajů bude celý SSK z podpory na dané období
vyřazen.
5.4. Vykazované období začíná 1. 10. a končí 30. 9. následujícího roku.
5.5. Výsledná finanční podpora je dána součtem všech získaných bodů vynásobených
korunovou hodnotou bodu. Hodnota bodu je určena podílem celkově určených finančních
prostředků k celkové sumě všech získaných bodů. Výši poskytnutých finančních prostředků
určuje výbor KS ČSS na základě celkové výše plánu hospodaření sdružení.
5.6. Účinnost těchto pravidel se stanovuje od 1. 10. 2014. K tomuto datu se ruší dosud
platná „Pravidla“.

Schválil výbor Královéhradeckého krajského sdružení ČSS dne: 21. 1. 2015

