
 

 

  ČESKÁ 
ASOCIACE 
SQUASHE 

DOTACE V ČASQ 

1.8.2015 



Dotace v ČASQ 
          

Platnost od 1.8.2015 
Stránka 1 z 13       
 

Česká asociace squashe o.s.  *  Zátopkova 100/2, PS 40  *  160 17 Praha 6 - Strahov  
+420 776 814 960  *  info@czechsquash.cz   *  www.czechsquash.cz  

 
DOTACE V ČASQ    

 
 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  
• dotace v ČASQ Čl. 1 
 

II. DOTACE PRO KLUBY ZA VÝŠI ČLENSKÉ ZÁKLADNY 
• dotace pro kluby za výši členské základny Čl. 2 

  

III. DOTACE A POPLATKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽÍ ČASQ 
• dotace na mistrovské turnaje dospělých Čl. 3 
• dotace na mistrovské turnaje juniorů Čl. 4 
• poskytování míčů Čl. 5 

• počet míčů na turnaje Čl. 6 
• počet míčů na ligová utkání Čl. 7 

 

IV. DOTACE ZA UMÍSTĚNÍ V EXTRALIZE            Čl. 8 

 

V. PLOŠNÉ DOTACE JUNIORŮ 
• cíl plošné dotace Čl. 9  
• dotace na registrovaného hráče Čl. 10-11 

 

VI. VÝKONNOSTNÍ DOTACE JUNIORŮ 
• cíl výkonnostní dotace Čl. 12  
• pravidla a kritéria přiznání dotace Čl. 13 
• počet podporovaných hráčů a výše podpory Čl. 14 
• body a výpočet dotace Čl. 15 

 

VII. SYSTÉM PODPORY REPREZENTACE DOSPĚLÝCH 
  

A. DOTACE ZA UMÍSTĚNÍ V ŽEBŘÍČKU ČASQ ŽEN A MUŽŮ 
• výše dotace Čl. 16 

• způsob vyplácení dotací Čl. 17 
• podmínky pro vyplacení dotace Čl. 18 
• nesplnění podmínek pro vyplacení dotace Čl. 19 

 
B. LICENCE PSA 
• úvodní ustanovení Čl. 20  
• proplacení licence PSA Čl. 21 
• proplacení licence mistrům republiky U23 Čl. 22 
• proplacení licence mistrům republiky U19 Čl. 23 
• způsob platby licencí Čl. 24 

• přenosnost práva na licenci Čl. 25 
• podmínky pro proplacení licence Čl. 26 
 

C. DOTACE ZA UMÍSTĚNÍ NA ME, MS 
• ME muži družstva Čl. 27 
• ME ženy družstva Čl. 28 
• ME muži jednotlivci Čl. 29 
• ME ženy jednotlivci Čl. 30 
• MS muži družstva Čl. 31 
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• MS ženy družstva Čl. 32 
• MS muži jednotlivci Čl. 33 
• MS ženy jednotlivci Čl. 34 

 
VIII. SYSTÉM PODPORY REPREZENTACE JUNIORŮ 

• dotace pro členy reprezentačních týmů Čl. 35 
• dotace za výsledky na turnajích Čl. 36 
• výše dotací za umístění na turnajích SS Čl. 37 
• výše dotací za umístění na British junior open Čl. 38 

• výše dotací za umístění na Czech junior open Čl. 39 
• dotace na lékařskou prohlídku Čl. 40 
• ME U19 družstva Čl. 41 
• ME U17 družstva Čl. 42 
• ME U15 družstva Čl. 43 
• ME U19 jednotlivci Čl. 44 

• MS U19 jednotlivci Čl. 45 
 

IX. DOTACE NA PODPORU TRENÉRŮ MLÁDEŽE 
• účel a výše dotace Čl. 46 
• požadavky na trenéry Čl. 47 
• kritéria pro výběr trenérů Čl. 48 
• počet podporovaných trenérů Čl. 49 
• povinnosti podporovaných trenérů Čl. 50 

 

X. VÝKLAD PŘEDPISU  Čl. 51-53 
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DOTACE V ČASQ  
 
 
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  
 

Čl. 1  Dotace v ČASQ stanoví pravidla rozdělování dotací pro kluby za výši členské základny, pro pořadatele mistrovských 

turnajů ČASQ, pro rozdělování výkonnostních a plošných dotací juniorů a upravuje systém dotací na náklady 

spojené s účastí na turnajích a v soutěžích družstev za umístění družstev a jednotlivců v soutěžích ČASQ, PSA, ESF a 

WSF. Mimo dotace uvedené v tomto řádu je VV ČASQ oprávněn udělit i mimořádné dotace na základě vlastního 

rozhodnutí. 

  

 Nárok na dotaci je vždy podmíněn vyplněním předepsaného formuláře včetně doložení všech souvisejících dokladů 

a jejich zaslání na sekretariát ČASQ a to nejpozději do dvou měsíců od ukončení sportovní sezóny, ve které nárok 

na dotaci vznikl.  

  

 Nárok je také podmíněn úhradou veškerých závazků ze strany hráče nebo klubu vůči ČASQ a splněním všech 

podmínek daných řády a předpisy ČASQ.  

 

 

II. DOTACE PRO KLUBY ZA VÝŠI ČLENSKÉ ZÁKLADNY 
 

Čl. 2 Každý klub, který je členem ČASQ, má nárok na dotaci v závislosti na výši své členské základny, kterou eviduje u 

ČASQ. Jedná se o hráče registrované k soutěžím i hráče neregistrované.  

a. Základní dotace je ve výši 20 Kč za každého evidovaného člena. 

b. Při počtu evidovaných členů vyšším než 10 se dotace navyšuje o 100,- Kč za každých 10 členů 

(např. při počtu 15 členů se základní dotace 15x20,- Kč navyšuje o 1x100,- Kč a celkem tedy činí 

400,- Kč, při počtu členů 100 se základní dotace 100x20,- Kč navyšuje o 10x100,- Kč a celkem 

tedy činí 3.000,- Kč.) Toto navýšení dotace platí při počtu členů do 300 (maximální navýšení 

dotace dle písmena b. tedy činí 3000,- Kč.) 

c. Při počtu evidovaných členů vyšším než 300 se dotace dále navyšuje o 100,- Kč za každých 

dalších 50 členů nad počet 300 (např. při počtu 350 členů se základní dotace 350x20,- navyšuje o 

30x100,- Kč  dle bodu b. a dále se navyšuje o 1x100,- Kč dle bodu c. a celkem tedy činí 10.100,-

 Kč). 

 Nárok na tuto dotaci klubům vzniká vždy po uzavření registrací na příslušnou sezónu. Klubům bude nárok na dotaci 

vždy vypočten a budou vyzvány, aby si příslušné částky vyfakturovaly. 

 

 

III. DOTACE A POPLATKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽÍ ČASQ  
 

Čl. 3 Dotace pro pořadatele na mistrovské turnaje dospělých jsou tyto: 

    

 a. Turnaj kategorie MA   10.000,-Kč 

 

   b. Turnaj kategorie ŽA    10.000,- Kč 

 

Čl. 4 Dotace pro pořadatele na mistrovské turnaje juniorů jsou tyto: 

 
   a. Turnaj kategorie JA   5.000,-Kč 

 

   b. Turnaj kategorie JB   3.000,- Kč 

 



Dotace v ČASQ 
          

Platnost od 1.8.2015 
Stránka 4 z 13       
 

Česká asociace squashe o.s.  *  Zátopkova 100/2, PS 40  *  160 17 Praha 6 - Strahov  
+420 776 814 960  *  info@czechsquash.cz   *  www.czechsquash.cz  

Čl. 5 ČASQ poskytuje pořadateli turnajů a ligových utkání míče. Počet míčů je daný počtem hráčů nebo typem utkání. 

Míče se vydávají po ukončení sezóny na žádost pořadatele turnaje nebo ligového utkání. 

 

Čl. 6 Počet míčů vydávaných na turnaj při počtu hráčů: 

   a. do 16 hráčů    5 míčů 

   b. 17 – 24 hráčů    6 míčů 

   c. 25 – 32 hráčů    8 míčů 

   d. 33 – 48 hráčů    12 míčů 

   e. 49 – 64 hráčů     15 míčů 

   d. nad 64     18 míčů 

 

Čl. 7 Počet míčů vydávaných na ligová utkání 

   a. trojutkání    4 míče 

   b. dvojutkání    2 míče 

 
 
IV. DOTACE ZA UMÍSTĚNÍ V EXTRALIZE 
 

Čl. 8   

Extraliga muži 
Celková výše dotace pro družstvo 

za umístění v play off 
Celková výše dotace pro družstvo 

za umístění po základní části 

1. místo  25.000,- Kč 10.000,- Kč 

2. místo  15.000,- Kč   5.000,- Kč 

3. místo    8.000,- Kč   2.000,- Kč 

4. místo    5.000,- Kč           0,- Kč 

 
 

Extraliga ženy 
Celková výše dotace pro družstvo 

za umístění v play off 
Celková výše dotace pro družstvo 

za umístění po základní části 

1. místo  10.000,- Kč 5.000,- Kč 

2. místo    7.000,- Kč 3.000,- Kč 

3. místo     4.000,- Kč 1.000,- Kč 

4. místo     2.500,- Kč         0,- Kč 

 
 
V. PLOŠNÉ DOTACE ČASQ  
 

Čl. 9  Cílem plošné dotace je motivovat kluby k práci s mládeží a k účasti mládeže na mistrovských soutěžích pořádaných 

ČASQ. Její celková výše pro sezónu je 225.000,- Kč. Klubu vzniká nárok na podíl z celkové výše plošné dotace za 

výchovu mládeže při splnění níže uvedených podmínek. Plošná dotace bude mezi kluby přerozdělována na 

podkladě kritérií uvedených v čl. 11. a čl. 12. Celková výše plošné dotace přiznaná jednotlivým klubům bude pak 

součtem dotací přiznaných dle čl. 11. a čl. 12.  
 

Čl. 10 Dle tohoto článku se přerozděluje část plošné dotace ve výši 125.000,-Kč. Klubu vzniká nárok na podíl z této části 
plošné dotace při splnění níže uvedených podmínek: 

 
a. Klub má registrovaného alespoň jednoho žáka či juniora v ČASQ v dané sezóně. 
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b. Tento registrovaný žák či junior se zúčastnil nejméně 2 turnajů jednotlivců v dané sezóně. Do  
     tohoto počtu se započítávají následující turnaje: 

 

• libovolný počet turnajů juniorů kategorie A do 11, 13, 15, 17 a 19 let 
• libovolný počet turnajů juniorů kategorie B do 11, 13, 15, 17 a 19 let 

 
c. Upřesnění podmínek: 

 
• pro potřeby výpočtu této části plošné dotace se každý junior započítává pouze jednou i v 

případě, že se zúčastnil více než 2 turnajů ve dvou kategoriích 

• započítává se i tehdy, když se zúčastní turnaje ve své věkové kategorii a následně se účastní 
turnaje ve vyšší kategorii z důvodu dovršení věkového limitu 

• zúčastnil-li se junior jednoho mistrovského turnaje jednotlivců ve dvou kategoriích (a to i 
v případě, že se obě kategorie hrají v jiný den), je toto považováno za účast na jednom turnaji 

 
d. Výše plošné dotace přiznaná jednotlivým klubům se určí takto: 

 
Dotace = PočHráč * (CelkDot / CelkHráč) 

 
Dotace  výše nároku klubu na podíl z této části plošné dotace 
 
PočHráč  počet hráčů klubu, kteří splnili výše uvedené podmínky 
 
CelkDot  celková částka určená ČASQ pro tuto část plošné dotace 
 
CelkHráč celkový počet hráčů ze všech klubů, kteří splnili výše uvedené podmínky 

 
 
Čl. 11 Dle tohoto článku se přerozděluje část plošné dotace ve výši 100.000,-Kč. Klubu vzniká nárok na podíl z této části 

plošné dotace při splnění níže uvedených podmínek: 
 

a. Klub má registrovaných alespoň 5 žáků či juniorů v ČASQ v dané sezóně. 
 

b. Klub musí sestavit alespoň jedno družstvo, které se v kategorii do 15-ti nebo 19-ti let zúčastní Mistrovství   
    republiky družstev juniorů v dané sezóně. 

 
c. Alespoň 5 registrovaných žáků či juniorů se zúčastnilo nejméně 4 turnajů jednotlivců v dané sezóně. Do  
    tohoto počtu se započítávají následující turnaje: 

 

• libovolný počet turnajů juniorů kategorie A do 11, 13, 15, 17 a 19 let 
• libovolný počet turnajů juniorů kategorie B do 11, 13, 15, 17 a 19 let 
• jeden turnaj mužů, respektive žen, kategorie A 

• jeden turnaj juniorů pořádaný ESF kategorie Super Serie nebo Grand Prix do 13, 15, 17 a 19 let 
 
d. Upřesnění podmínek: 

 

• pro potřeby výpočtu plošné dotace se každý junior započítává pouze jednou i v případě, že se 
zúčastnil více než 4 turnajů ve dvou kategoriích 

• započítává se i tehdy, když se zúčastní turnajů ve své věkové kategorii a následně se účastní 
turnajů ve vyšší kategorii z důvodu dovršení věkového limitu 

• zúčastnil-li se junior jednoho mistrovského turnaje jednotlivců ve dvou kategoriích (a to i 
v případě, že se obě kategorie hrají v jiný den), je toto považováno za účast na jednom turnaji 

 
       e. Výše plošné dotace se určí takto: 
 

Dotace = PočHráč * (CelkDot / CelkHráč) 
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Dotace  výše nároku klubu na podíl z této části plošné dotace 
 
PočHráč  počet hráčů klubu, kteří splnili výše uvedené podmínky 
 
CelkDot  celková částka určená ČASQ pro tuto část plošné dotace 
 
CelkHráč celkový počet hráčů ze všech klubů, kteří splnili výše uvedené podmínky 

 

 

VI. VÝKONNOSTNÍ DOTACE ČASQ  
 
Čl. 12 Výkonnostní dotace podporují sportovně talentovanou mládež a její přípravu pro vrcholový squash. Cílem 

výkonnostní dotace je podpora přípravy hráčů, kteří jsou zařazení do reprezentace a pravidelně patří ke špičce v ČR 
a zahraničí. Její celková výše pro sezónu je 450.000,- Kč. Podpora je určena na odměnu trenéra, pronájem kurtu, 
suplementy, regeneraci, fyzioterapeuta. Podpora bude přiznána dle určených kritérií a pravidel, která jsou uvedena 
v čl. 15 a vyplácena na základě doložených dokladů. 

 
Čl. 13 Pro přiznání dotace musí hráč splnit tato kritéria: 

 
a. Registrovaný člen ČASQ české státní příslušnosti 
b. Umístění do 8. místa národního žebříčku ve své věkové kategorii. Počítáno v období od 1. 9. do 31. 1. a od 1. 

2. do 30. 6. dané sezóny. Body se počítají za každý měsíc zvlášť 
c. Maximální věk hráče, kterému lze přiznat podporu, je 22 let. Pro zařazení hráče do určité věkové kategorie je 

určující věk k 30. 6. a k 1.2. dané sezóny 
d. Absolvování zátěžového testu a diagnostiky – spiroergometrické vyšetření, echokardiografické vyšetření 

srdce (zjištění parametrů VO2 max, aerobní práh, anaerobní práh, maximální tepová frekvence, reakce 
krevního tlaku na zátěž a po zátěži, plicní parametry) 

e. Účast na reprezentačních kempech 
 

VV může z výše uvedených podmínek udělit výjimku v případě dlouhodobého zranění, nemoci, pobytu v zahraničí 
či jiných závažných důvodů hráče. 

 
Čl. 14 Počet podporovaných hráčů s nejvyšším počtem bodů ve věkových kategoriích a výše měsíční podpory.  
 

Kategorie U 11 U 13 U 15 U 17 U19 U 23 

Počet dívek / výše podpory 2 / 500,- 2 / 1.000,- 2 / 2.000,- 2 / 2.000,- 2 / 2.000 1 / 2.500,- 

Počet chlapců / výše podpory 2 / 500,- 3 / 1.000,- 3 / 2.000 3 / 2.000,- 2 / 2.000 2 / 2.500,- 

  
 VV ČASQ může přidat k výše uvedeným počtům hráče, který zůstal pod čarou, ale který by měl být podporován na 
 doporučení příslušné komise. 
 
Čl. 15 Body se budou přepočítávat vždy po polovině sezóny, tzn. k 1.2. a k 30.6. Celkový počet bodů je součet všech bodů,  
 které hráč získal za dané období. 
 

a. Počet bodů za umístění na národním žebříčku. Počítá se umístění v hlavní kategorii hráče a v kategorii o 
věkovou kategorii výše. Body se počítají za každý měsíc zvlášť. 
 
Umístění 1. místo 2. místo 3. – 4. místo 5. – 8. místo 
Body 4 body 3 body 2 body 1 bod 
 

b. Počet bodů za umístění na MČR za každou kategorii, kterou hráč odehrál. Body se počítají za každý měsíc 
zvlášť. 
 
Umístění 1. místo 2. místo 3. – 4. místo 5. – 8. místo 
Body 4 body 3 body 2 body 1 bod 
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c. Počet bodů za umístění na žebříčku ESF. Body se počítají za každý měsíc zvlášť. 
 
Umístění 1. místo 2. místo 3. – 4. místo 5. – 8. místo 9. – 12. místo 
Body 5 bodů 4 body 3 body 2 body 1 bod 

  
 V případě rovnosti bodů rozhodují: 
  1. součet bodů za národní žebříček 
  2. součet bodů za žebříček ESF 
  3. součet bodů za umístění na MR 
  4. lepší umístění na MR 
 

 
VII. SYSTÉM PODPORY REPREZENTACE DOSPĚLÝCH 
 
 
A. DOTACE ZA UMÍSTĚNÍ V ŽEBŘÍČKU ČASQ ŽEN A MUŽŮ 
 
Čl. 16 V závislosti na umístění na žebříčku ČASQ žen a mužů budou vypláceny následující  pravidelné měsíční dotace  
 vždy v období září až červen příslušné sezóny (v závislosti na umístění na žebříčku ČASQ k 1. dni  příslušného 
 měsíce). 
 
 Nárok na tuto dotaci mají pouze hráči s českým občanstvím. Pro potřeby výpočtu dotací se použije žebříček ČASQ 
 redukovaný pouze na hráče s českým občanstvím. 
 
 Nárok na dotaci pro ženy a muže v kategorii do 23 let se posuzuje podle jejich umístění na žebříčku ČASQ žen a 
 mužů. Pro potřeby výpočtu dotací se použije žebříček ČASQ redukovaný pouze na hráče s českým občanstvím a 
 věkem do 23-ti let. 
 
  
 

UMÍSTĚNÍ MUŽI ŽENY MUŽI U23 ŽENY U23 

1. místo 12.000,- Kč 12.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč 

2. místo 8.000,- Kč 8.000,- Kč 2.000,- Kč 2.000,- Kč 

3. místo 5.000,- Kč 5.000,- Kč 1.000,- Kč 1.000,- Kč 

4. místo 3.000,- Kč 3.000,- Kč   

5. místo 2.000,- Kč 
 

  

6. místo 1.000,- Kč 
 

  

 
Čl. 17 Dotace se budou vyplácet vždy do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém na dotaci vznikl nárok.  

  
Čl. 18    Podmínky pro vyplacení dotací za umístění na žebříčku 
 

a.  Účast na všech akcích reprezentace, na které bude hráč(-ka) nominován(-a). 
 
 
b. Poskytnutí prostoru na přední části dresu (na prsou) o rozměrech 75 cm2 pro prezentaci   
    ČASQ nebo partnera  ČASQ. 
 
c. Používání dresu s logem partnera ČASQ při všech mistrovských soutěžích jednotlivců v ČR  a      
    všech PSA turnajích. 
 
d. Účast na propagačních akcích ČASQ, na které bude hráč(-ka) nominován(-a).  
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Čl. 19 V případě, že se prokáže nesplnění některé z výše uvedených podmínek, má hráč(-ka) povinnost do 31.7. 
běžného roku vrátit ČASQ v plné výši prostředky poskytnuté mu (jí) ve formě dotace za umístění na žebříčku 
v uplynulé sezóně (září až červen). 

 
 
B. LICENCE PSA 
 
Čl. 20    Prvním třem hráčkám a hráčům z Mistrovství republiky dospělých a juniorským mistrům republiky v kategorii  
    do 19 a do 23 let budou proplaceny licence PSA na následující kalendářní rok dále uvedeným způsobem.  
 
Čl. 21 Vítězům mezi ženami a muži bude proplacena licence PSA World Member. Druhé ženě a druhému muži bude 

proplacena lience PSA Continental Member (Europe). Třetí ženě a třetímu muži bude proplacena licence PSA 
Country Member.  V případě, že se ženy a muži umístění na 2. a 3. místě rozhodnou pořídit si licenci vyšší, bude 
jim uhrazena její příslušná část, podle hodnoty licence, na kterou získali nárok. V případě, že na 2. nebo 3. místě 
skončí hráč juniorského věku, bude mu proplacena licence PSA Junior Member. 

 
Čl. 22 Mistrům republiky žen a mužů do 23 let bude proplacena stejná licence jako ženě a muži, kteří se umístí na 2. 

místě Mistrovství republiky dospělých. 
 
Čl. 23    Mistrům republiky juniorek a juniorů do 19 let bude proplacena licence PSA Junior Member. 
 
Čl. 24 Všechny platby budou hráčům proplaceny na základě předložení přihlášky na okruh PSA a dokladu o zaplacení 

příslušného ročního poplatku. 
 
Čl. 25 Právo na proplacení licence je přenosné. To znamená, že v případě, že někdo z hráčů, kteří získali na licenci nárok, 

o ni neprojeví zájem, právo přechází na dalšího hráče, který skončil na MR na 4. místě, popřípadě dalším místě. 
Jestliže získá 1 hráčka nebo hráč nárok na dvě licence (např. juniorští mistři, kteří skončí do 3. místa mezi 
dospělými), bude mu proplacena 1 licence a to ta ve vyšší hodnotě a jeho nárok na tu v nižší hodnotě opět 
přechází na dalšího hráče, jak je uvedeno výše.  

 
Čl. 26    Podmínky pro proplacení licencí  
 

a. Účast na všech akcích reprezentace, na které bude hráč(-ka) nominován(-a). 
 

b. Účast na minimálně 3 turnajích PSA za sezónu (září – srpen), započítávají se  turnaje  
kategorie „Closed“. 
 

c. Účast na propagačních akcích ČASQ, na které bude hráč(-ka) nominován(-a). 
 
 
C. DOTACE ZA UMÍSTĚNÍ NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 
 
Čl. 27 ME Muži družstva postup do elitní skupiny  1-8 30.000,- Kč pro družstvo 
    udržení v elitní skupině  1-8  50.000,- Kč pro družstvo 
 
Čl. 28 ME Ženy družstva  postup do elitní skupiny  1-8 20.000,- Kč pro družstvo 
    udržení v elitní skupině  1-8  40.000,- Kč pro družstvo 
 
Čl. 29 ME Muži jednotlivci  1.místo    80.000,- Kč 
    2.místo    50.000,- Kč 
    3.místo    20.000,- Kč 
    4.místo    10.000,- Kč 
    5.-8.místo      5.000,- Kč 
 
Čl. 30 ME Ženy jednotlivci  1.místo    50.000,- Kč 
    2.místo    30.000,- Kč 
    3.místo    15.000,- Kč 
    4.místo    10.000,- Kč     
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    5.-8.místo      5.000,- Kč 
 
Čl. 31 MS Muži družstva 16. místo a lepší   50.000,- Kč  
 
Čl. 32 MS Ženy družstva  16. místo a lepší   30.000,- Kč 
 
Čl. 33 MS Muži jednotlivci  16. místo a lepší   40.000,- Kč 
 
Čl. 34 MS Ženy jednotlivci  16. místo a lepší   20.000,- Kč  
 
 
 

VIII. SYSTÉM PODPORY REPREZENTACE JUNIORŮ 
 
Čl. 35 Všichni členové reprezentačních týmů do 15, 17, 19-ti let mají nárok 1 x za sezónu čerpat dotaci ve výši 3.200,- Kč 

na mezinárodní turnaj. Hráči, kteří budou nominování na MEJ, pak mají možnost tuto dotaci čerpat ještě jednou. 
Tyto dotaci bude možné čerpat pouze na turnaje nejvyšší kategorie Super Série. 

 
Čl. 36 Kromě této základní podpory budou mít všichni hráči možnost získat další podporu, která bude závislá na 

výsledcích na turnajích kategorie Super série (Nordic JO, Belgian JO, Swiss, JO, Czech JO, French JO, German JO, 
Pioneer JO, Dutch JO a British JO).  

 
Výše dotace v závislosti na počtu účastníků turnaje: 
 

a. při počtu účastníků 24 a více – 100% 
 
b. při počtu účastníků 13 – 23 / 75 % z dotace z tabulky s tím, že budou hodnocena pouze následující místa: 
 
          U19  1.-8. místo 

U17 1.-6. místo 
U15 1.-6. místo 
U13 1.-4. místo 

 
c. při počtu účastníků do 12 / 50 % z dotace z tabulky s tím, že budou hodnocena pouze následující místa: 

  
U19  1.-6. místo 
U17 1.-4. místo 
U15  1.-4. místo 
U13  1.-3. místo 

 
Čl. 37 Výše dotace na náklady spojené s účasti na turnaji za umístění pro jednotlivé kategorie turnajů Super Serie (Nordic 
 JO, Belgian JO,  Swiss JO, French JO, German JO,  Pioneer JO,  Dutch JO) 

  

katagorie do 19.let 

1.místo  130% 7.800,- Kč 

2.místo  100% 6.000,- Kč 

3.místo  80% 4.800,- Kč 

4.místo  75% 4.500,- Kč 

5.místo  60% 3.600,- Kč 

6.místo  55% 3.300,- Kč 

7.místo  50% 3.000,- Kč 

8.místo  45% 2.700,- Kč 

9.místo  30% 1.800,- Kč 
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10.místo  25% 1.500,- Kč 

 
 
 

katagorie do 17.let a 15.let 

1.místo  110% 6.600,- Kč 

2.místo  90% 5.400,- Kč 

3.místo  70% 4.200,- Kč 

4.místo  60% 3.600.- Kč 

5.místo  40% 2.400,- Kč 

6.místo  35% 2.100,- Kč 

7.místo  30% 1.800,- Kč 

8.místo  25% 1.500,- Kč 

 
 

katagorie do 13.let 

1.místo  100% 6.000,- Kč 

2.místo  80% 4.800,- Kč 

3.místo  60% 3.600,- Kč 

4.místo  40% 2.400,- Kč 

5.místo  35% 2.100,- Kč 

6.místo  30% 1.800,- Kč 

 
 

Čl. 38  Výše  dotace na náklady spojené s účastí na turnaji za umístění na British Junior Open ( 100% = 13.000 Kč ) 
  

umístění do 19 let do 17 let do 15 let do 13 let 

1.místo  200% 26.000,- Kč 160% 20.800,- Kč 130% 16.900,- Kč 110% 14.300,- Kč 

2.místo  150% 19.500,- Kč 120% 15.600,- Kč 100% 13.000,- Kč 90% 11.700,- Kč 

3.-4.místo  100% 13.000,- Kč 80% 10.400,- Kč 70% 9.100,- Kč 65% 8.500,- Kč 

5.-8.místo  60% 7.800,- Kč 50% 6.500,- Kč 45% 5.900,- Kč 40% 5.200,- Kč 

9.-12.místo 30% 3.900,- Kč 20% 2.600,- Kč 15% 1.950,- Kč 10% 1.300,- Kč 
   
     
Čl. 39 Výše dotace na náklady spojené s účastí na turnaji za umístění na Czech Junior Open, v případě, že CZJO bude 

veden jako kategorie Super Série. 
 
Výše dotace v závislosti na počtu účastníků turnaje: 
 

a. při počtu účastníků 24 a více – 100% 
 
b. při počtu účastníků 13 – 23 / 75 % z dotace z tabulky s tím, že budou hodnocena pouze následující místa: 
 
     U19  1.-6. místo 

U17 1.-4. místo 
U15 1.-4. místo 
U13 1.-3. místo 

 
c. při počtu účastníků do 12 / 50 % z dotace z tabulky s tím, že budou hodnocena pouze následující místa: 

 
U19  1.-3. místo 
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U17 1.-3. místo 
U15  1.-3. místo 
U13  1.-3. místo 

 
 Výše dotace Czech junior open 
 

umístění do 19 let do 17 let do 15 let do 13 let 

1.místo  130% 3.900,- Kč 110% 3.300,- Kč 110% 3.300,- Kč 100% 3.000,- Kč 

2.místo  100% 3.000,- Kč 90% 2.700,- Kč 90% 2.700,- Kč 80% 2.400,- Kč 

3.místo  80% 2.400,- Kč 70% 2.100,- Kč 70% 2.100,- Kč 60% 1.800,- Kč 

4.místo  75% 2.250,- Kč 60% 1.800,- Kč 60% 1.800,- Kč 

5.místo 60% 1.800,- Kč       

6.místo 55% 1.650,- Kč       
 
Čl. 40 Všichni členové týmu budou mít hrazenou lékařskou prohlídku spojenou s funkčním vyšetřením (zátěžové testy) 

do výše 1500 Kč. 
 
Čl. 41 ME U19 družstva 
 

1.místo   50.000,- Kč pro družstvo 
2.místo   30.000,- Kč pro družstvo 
3.místo   15.000,- Kč pro družstvo 

 
Čl. 42 ME U17 družstva 
 

1.místo   40.000,- Kč pro družstvo 
2.místo   20.000,- Kč pro družstvo 
3.místo   15.000,- Kč pro družstvo 

 
Čl. 43 ME U15 družstva 

 
1.místo   30.000,- Kč pro družstvo 
2.místo   15.000,- Kč pro družstvo 
3.místo   10.000,- Kč pro družstvo 

 
Čl. 44 ME U19 jednotlivci 
 

1.místo    15.000,- Kč 
2.místo    12.000,- Kč    
3.místo    10.000,- Kč    
4.místo     6.000,- Kč    
5.místo     4.000,- Kč    
6.místo     3.000,- Kč    
7.místo     2.000,- Kč    
8.místo     1.000,- Kč   

 
Čl. 45 MS U19 jednotlivci 
 

1.místo    30.000,- Kč 
2.místo    20.000,- Kč    
3.místo    15.000,- Kč    
4.místo   12.000,- Kč    
5.místo   10.000,- Kč    
6.místo     8.000,- Kč    
7.místo     6.000,- Kč    
8.místo     4.000,- Kč 
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IX. DOTACE NA PODPORU TRENÉRŮ MLÁDEŽE 
 
Čl. 46 Dotace je určena pro 10 kvalifikovaných trenérů, kteří trénují mládež, jsou aktivní při registraci juniorů do ČASQ 
 a jejich svěřenci dosahují výborných výsledků. 
 
 Dotace je ve výši 5.000,- Kč měsíčně pro každého z 10 podporovaných trenérů 
 
Čl. 47 Požadavky na trenéry nezbytné pro možnost ucházet se o tuto dotaci: 

a. platná min. 3. trenérská třída 
b. platná roční registrace u ČASQ 
c. klubem potvrzený seznam juniorů, se kterými trenér pracoval v uplynulé sezóně 

 
Čl. 48 Kritéria pro výběr trenérů: 
 Každý trenér získá 

• 1 bod za každého trénovaného registrovaného juniora s minimálně půlroční registrací u ČASQ 
• 1 bod za každý start juniora na mistrovském turnaji v minulé sezóně 
• 1 bod za každou reprezentační účast (i náhradníci) v minulé sezóně 
• 3 body za vyšší platnou trenérskou třídu 
• v případě, že jednoho juniora trénuje více trenérů, bod se rozdělí počtem spolupracujících 

 trenérů 
 
V případě rovnosti bodů rozhodují kritéria v tomto pořadí: 
1. celkový počet registrovaných juniorů 
2. počet startů na českých mistrovských turnajích 
3. počet reprezentačních startů 
4. vyšší trenérská licence 

 
Čl. 49 Nárok na dotaci získá 8 trenérů s nejvyšším počtem získaných bodů a 2 trenéři vybraní výkonným výborem 
 ČASQ.  
 
Čl. 50 Každý trenér vybraný podle těchto pravidel je povinen absolvovat 1 školení během sezóny a je povinen 
 pracovávat pravidelné reporty o přípravě , realizaci a vyhodnocení  tříměsíčních tréninkových programů pro 
 alespoň 2 hráče.  

 

X. VÝKLAD PŘEDPISU 
 

Čl. 51 Výklad předpisu Dotace v  ČASQ provádí VV ČASQ. 

 

Čl. 52 VV ČASQ si vyhrazuje možnost doplňovat a upravovat předpis Dotace v  ČASQ při zjištění nových nebo 

nepředvídaných situací. 

 

Čl. 53 Toto úplné znění předpisu Dotace v  ČASQ nabývá účinnosti dnem 1.8.2015. 

 

 

 

Zpracoval k datu 1.8.2015  VV ČASQ 
 


