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1. Úvod
Systém práce s talentovanou mládeží se v rámci České asociace squashe (ČASQ) vyvíjel do současné
podoby více než 20 let. V 90. letech, kdy se squash v České republice poprvé objevil (ČASQ byla
založena v roce 1992), bylo zřejmé, že pokud někdy má český squash získat konkurenceschopné
místo v Evropě a ve světě, je nezbytné, aby se hlavní prioritou stala podpora talentované mládeže a
práce s ní.
Toto zaměření začalo přinášet první výsledky již kolem roku 2000, kdy nejdříve Jan Koukal a po něm i
další v mladších juniorských kategoriích začínali dosahovat na kvalitní výsledky i na mezinárodní
scéně. Jan Koukal byl prvním, kdo získal medaili na ME juniorů do 19 let, když vybojoval bronz v roce
2002. Hned v dalším roce získalo družstvo juniorů do 15 let první medaili na ME juniorů v soutěžích
družstev. Od té doby zpočátku méně pravidelně a v posledních 10 let až na výjimky každoročně český
squash dokázal získat medailová umístění na ME juniorů do 15, 17 nebo 19 let. V roce 2018 pak
družstvo juniorů získalo historicky první medaili pro český squash z Mistrovství světa, když v indickém
Chennai vybojovalo bronz. V roce letošním pak Viktor Byrtus získal první ttul mistra Evropy juniorů v
soutěži jednotlivců.
Těchto úspěchů by nikdy nebylo možné dosáhnout bez dlouhodobé a systematcké práce a podpory
ze strany ČASQ. Rozpočet ČASQ sice zpočátku neumožňoval nijak výraznou podporu, ale i to málo, co
jsme byli tehdy schopni do podpory juniorů investovat, se díky obětavé práci (mnohdy na
dobrovolné bázi) zapálených trenérů, začalo projevovat stále se lepšícími výsledky na mezinárodní
scéně. Jako další logický krok přišla systematcká práce s trenéry mládeže, do které byli zapojeni
špičkoví zahraniční trenéři, se kterými ČASQ v průběhu let spolupracovala.
Díky tomu, že v posledních letech se veřejná podpora sportovních svazů i klubů ze strany
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale i z krajů a obcí, výrazně navýšila, bylo možné systém
podpory práce s talentovanou mládeží i dále rozvíjet a rozšiřovat až do současné podoby, která je v
platnost již několik let a která, jak je vidět na dosahovaných výsledcích, přináší ovoce v podobě
medailových umístění na ME i MS juniorů.
V současné době má práce s talentovanou mládeží v rámci ČASQ tři úrovně. Tou první a základní je
práce na úrovni klubů, druhou úroveň představují centra mládeže a třet a nejvyšší úrovní je
reprezentace České republiky. Všem třem úrovním a různým formám podpory v jejich rámcích se
podrobně věnují další část tohoto dokumentu.
Cílem koncepce podpory talentované mládeže je vytvoření a implementování vhodných podmínek
pro sportovní a členský růst jak po kvalitatvní, tak i kvanttatvní stránce. To, jak se nám daří náš cíl
naplňovat, pravidelně každoročně sledujeme a hodnotme pomocí několika kritérií. Jsou jimi
sportovní úspěchy na vrcholných akcích (MEJ družstev a jednotlivců) a umístění na žebříčcích ESF,
stav a vývoj členské základny mládeže účastnící se soutěží a stav a vývoj počtu kvalifkovaných
trenérů. Tato kritéria jsou kvantfkovatelná a umožňují po skončení každé sezóny Metodické komisi
ČASQ uplynulé období zhodnott a případně navrhnout opatření ke zlepšení celé koncepce.
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2. Podpora klubů
První a základní úrovní, kde probíhá příprava veškeré talentované mládeže, jsou kluby. ČASQ v
současné době sdružuje 69 klubů, z nichž se téměř polovina dlouhodobě věnuje práci s mládeží. V
těchto klubech aktuálně evidujeme více než 1300 hráček a hráčů juniorského věku (ve squashi končí
juniorský věk dovršením 19 let věku). Základní forma podpory těchto klubů se nazývá plošná
podpora, druhou formou je podpora organizátorů juniorských turnajů a to jak podpora fnanční, tak i
materiální ve formě míčů pro turnaje.

2.1. Plošná podpora
Cílem plošné podpory je motvovat kluby k práci s mládeží a k účast mládeže na mistrovských
soutěžích pořádaných ČASQ. Její celková výše pro sezónu je 225.000,- Kč. Klubu vzniká nárok na podíl
z celkové výše plošné podpory za výchovu mládeže při splnění níže uvedených podmínek. Plošná
podpora je mezi kluby přerozdělována na podkladě kritérií uvedených níže. Celková výše plošné
podpory přiznaná jednotlivým klubům bude pak součtem podpor přiznaných dle kritérií uvedených
níže. Rozhodné datum pro přidělení podpory klubu za hráče je klubová příslušnost hráče ke dni 30.6.
příslušného kalendářního roku.

2.1.1.

Plošná podpora – 1. část

První část plošné podpory je ve výši 125.000,- Kč. Klubu vzniká nárok na podíl z této část plošné
podpory při splnění níže uvedených podmínek:
a. Klub má registrovaného alespoň jednoho žáka či juniora v ČASQ v dané sezóně.
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 část plošné podpory 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
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d. Výše první část plošné podpory přiznaná jednotlivým klubům se určí takto:
Podpora = PočHráč * (CelkPod / CelkHráč)
Podpora
PočHráč
CelkPod
CelkHráč

2.1.2.

výše nároku klubu na podíl z první část plošné podpory
počet hráčů klubu, kteří splnili výše uvedené podmínky
celková částka určená ČASQ pro první část plošné podpory
celkový počet hráčů ze všech klubů, kteří splnili výše uvedené podmínky

Plošná podpora – 2. část

Druhá část plošné podpory je ve výši 100.000,- Kč. Klubu vzniká nárok na podíl z této část plošné
podpory 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-t nebo 19-t 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, respektve 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 podpory 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 druhé část plošné podpory se určí takto:
Podpora = PočHráč * (CelkDot / CelkHráč)
Podpora
PočHráč
CelkPod
CelkHráč

výše nároku klubu na podíl z druhé část plošné podpory
počet hráčů klubu, kteří splnili výše uvedené podmínky
celková částka určená ČASQ pro druhou část plošné podpory
celkový počet hráčů ze všech klubů, kteří splnili výše uvedené podmínky
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2.2. Podpora pořadatelů juniorských soutěží ČASQ
Podpora pro pořadatele juniorských soutěží ČASQ má dvě podoby, fnanční podporu a materiální
podporu ve formě míčů pro turnaje.
Finanční podpora pro pořadatele na mistrovské turnaje juniorů je tato:
a. Turnaj kategorie JA
b. Turnaj kategorie JB

5.000,- Kč
3.000,- Kč

ČASQ poskytuje pořadatelům turnajů míče. Počet míčů je daný počtem hráčů, kteří se turnaje
účastní. Míče se vydávají po ukončení sezóny na žádost pořadatele.
Počet míčů vydávaných na turnaj při počtu hráčů:

do 16 hráčů
5 míčů

17 – 24 hráčů
6 míčů

25 – 32 hráčů
8 míčů

33 – 48 hráčů
12 míčů

49 – 64 hráčů
15 míčů

nad 64
18 míčů

3. Podpora Sportovních center mládeže
Druhou úrovní podpory je podpora Sportovních center mládeže. Centry jsou vybrané kluby, kde
dlouhodobě a úspěšně pracují s talentovanou mládeží. Statut centra mládeže získají ty kluby, které v
uplynulých 3 letech měly trenéra, účastnícího se projektu podpory trenérů mládeže a současně měly
ve stejném období alespoň 4x juniora vybraného k výkonnostní podpoře (kritéria viz. níže). S centry
je uzavírána smlouva o spolupráci při výchově talentované mládeže.
V centrech působí trenéři, kteří mají za povinnost účastnit se odborných seminářů, které pro ně
ČASQ pořádá několikrát ročně již od roku 2015. Trenéři se také účastní seminářů obecných základů
sportovní přípravy. Pravidelná setkávání trenérů, jejich společné vzájemné diskuse a řešení zadaných
projektových úkolů také zajišťují aplikaci stejné metodiky a tréninkových procesů napříč všemi
centry. Jednotná je i metodika testování hráčů založená na základě absolvování pravidelných
specifckých i obecných výkonnostních testů, které se konají 2x ročně. Testy jsou konfrontovány jak
s předchozími výsledky, tak s výsledky zahraničních hráčů elitní úrovně.
Podpora center má dvě podoby. První z nich, tzv. výkonnostní podpora je určena na úhradu nákladů
spojených s přípravou vybraných talentovaných juniorů. Je určena pro vybrané perspektvní juniory
napříč věkovými kategoriemi. Druhou formou podpory center je podpora vybraných trenérů
mládeže.
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3.1. Výkonnostní podpora
Výkonnostní podpora je určena pro sportovně talentovanou mládež a její přípravu pro vrcholový
squash. Cílem výkonnostní podpory 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 níže.
Pro přiznání podpory musí hráč splnit tato kritéria:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Registrovaný člen ČASQ české státní příslušnost.
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.
Podporu lze přiznat pouze hráči, který nedosáhl věku 23 let. Pro stanovení věku a zařazení
hráče do určité věkové kategorie je určující věk k 30. 6. a k 1.2. dané sezóny.
Na základě rozhodnut Komise vrcholového sportu (KVS) může být hráč přeřazen do vyšší
kategorie. Toto je možné v případě, že se hráč umístl na MČR do 8. místa v kategorii o jednu,
případně i o více vyšší, než je jeho hlavní kategorie, počítaná dle věku.
Na základě rozhodnut KVS může být hráč zařazen kromě své kategorie i do kategorie U23 a to
v případě, že by se bodově v této kategorii umístl na prvním nebo druhém místě.
Absolvování zátěžového testu a diagnostky – spiroergometrické vyšetření, echokardiografcké
vyšetření srdce (zjištění parametrů VO2 max, aerobní práh, anaerobní práh, maximální tepová
frekvence, reakce krevního tlaku na zátěž a po zátěži, plicní parametry)
Účast na reprezentačních kempech.

VV ČASQ může z výše uvedených podmínek udělit výjimku v případě dlouhodobého zranění, nemoci,
pobytu v zahraničí či jiných závažných důvodů hráče.
Počet podporovaných hráčů s nejvyšším počtem bodů ve věkových kategoriích a výše měsíční
podpory.
Kategorie
Počet dívek / výše
podpory
Počet chlapců /
výše podpory

U 11
2 / 500,-

U 13
U 15
2 / 1.000,- 2 / 2.000,-

U 17
U19
2 / 2.000,- 2 / 2.000

U 23
1 / 2.500,-

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, kteří zůstali pod čarou, ale kteří by měli být
podporováni na doporučení příslušné komise.
Body se budou přepočítávat vždy po polovině sezóny, tzn. k 1.2. a k 30.6. Pro podporu k 1.2. se
započítávají žebříčky za září až leden dané sezóny. Pro podporu k 30.6. se započítávají žebříčky za
únor až červen dané sezóny. Body za MR budou do podpory od 1.2. započítány dle aktuálních
výsledků z MR, které se koná o prvním únorovém víkendu. Celkový počet bodů je součet všech bodů,
které hráč získal za dané období.
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a.

Počet bodů za umístění na národním žebříčku. Počítá se umístění v hlavní kategorii hráče a
v kategorii o věkovou kategorii výše. Pro sestavení národních žebříčků plat pravidla o
nadřazenost žebříčků ESF a národních žebříčků dospělých pro nasazování hráčů do turnajů
jednotlivců dle platných předpisů ČASQ. Body se počítají za každý měsíc zvlášť.
Umístění
Body

b.

2. místo
3 body

3. – 4. místo
2 body

5. – 8. místo
1 bod

Počet bodů za umístění na MČR za každou kategorii, kterou hráč odehrál. V kategorii U23 se
body za MČR nepočítají.
Umístění
Body

c.

1. místo
4 body

1. místo
4 body

2. místo
3 body

3. – 4. místo
2 body

5. – 8. místo
1 bod

Počet bodů za umístění na žebříčku ESF. Body se počítají za každý měsíc zvlášť.
Umístění

1. místo

2. místo

Body

5 bodů

4 body

3. – 4.
místo
3 body

5. – 8.
místo
2 body

9. – 12.
místo
1 bod

V případě rovnost 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

3.2. Podpora trenérů mládeže
Vybraní squashoví trenéři mládeže získají roční fnanční podporu na základě své trenérské kvalifkace,
efektvní náborové činnost, aktvity svých svěřenců na turnajích nebo dosahování výsledků svěřenců
ve věku do 22 let v kategoriích U17, U19 a dospělých. Podporovaní trenéři se zúčastní tematckých
projektových školení a externích seminářů, konferencí a workshopů doporučených Metodickou
komisí ČASQ. Vybraným trenérům bude umožněno sdílení vzdělávacích materiálů a tréninkových dat.
Každý vybraný trenér získá projektový úkol, jehož úspěšné splnění je podmínkou pro získání podpory.

3.2.1.

Cíl podpory trenérů mládeže

Jde nám o neustálý rozvoj kvality trenérské práce na všech úrovních ČASQ. Za velmi potřebný
považujeme i nadále nárůst členské základny díky efektvní náborové činnost našich trenérů. Záleží
nám na co nejhojnější účast dět v soutěžích odpovídajících jejich úrovni. Usilujeme o kvalitní a
zdravý rozvoj dět. Naše juniory budeme připravovat tak, aby mohli podávat vynikající sportovní
výkony v dospělost, a skvěle tak v budoucnu reprezentovali náš sport doma i v zahraničí.
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3.2.2.

Forma podpory

Vybraní trenéři získají fnanční podporu na 12 měsíců, vyplácenou 1x měsíčně. Její výše je dána
počtem vybraných trenérů. Celková roční výše podpory trenérů mládeže je 600.000,- Kč. Další
podpora je ve formě vzdělávání na projektových školeních a ve sdílení důležitých vzdělávacích
materiálů a tréninkových dat na projektovém webu.

3.2.3.

Výběr trenérů

Při výběru se bude zohledňovat zaměření trenérů ve 2 kategoriích: 1. AKTIVITA nebo 2. VÝKON.
1.

AKTIVITA – do této kategorie budou vybráni trenéři, jejichž svěřenci se zúčastnili nejvíce
mistrovských juniorských turnajů ČASQ (kategorie A, B a nově i D). Oceněna bude také jejich
efektvní náborová činnost. Hodnott se bude počet nově registrovaných juniorů v ČASQ
v dané sezoně. Počítat budeme pouze juniory s první celosezónní registrací (500 Kč/sezona),
resp. ty, kteří neměli celosezónní registraci alespoň 2 sezóny. Zohledněna bude také nejvyšší
dosažená trenérská licence žadatele (ČASQ, ESF, WSF).

2.

VÝKON – do této kategorie budou vybráni trenéři, jejichž svěřenci dosáhli nejlepších výsledků
v minulé sezoně (1.9.-30.6.) v kategorii U17, U19 (ČASQ a ESF) a na mistrovských turnajích
dospělých (ČASQ). Body za umístění na žebříčku dospělých v uplynulé sezóně (1.9. - 30.6.) se
počítají pouze těm, kteří dosáhli věku 17-22 let (počítají se umístění na žebříčku v období od
dne 17. narozenin, resp. do dne 23. narozenin). Zohledněna bude nejvyšší dosažená
trenérská licence žadatele (ČASQ, ESF, WSF).

Do projektu podpory budou vybráni 4 trenéři dle nejvyššího počtu získaných bodů (dle daných
kritérií) v kategorii AKTIVITA a 4 trenéři v kategorii VÝKON. Těchto celkem 8 trenérů získá podporu
5.000 Kč/měsíc. VV ČASQ si vyhrazuje právo udělit 2 divoké karty navíc.

3.2.4.

Projektová školení

V plánu jsou 3 tematcká jednodenní projektová školení za rok. Cílem školení je především sdílení
zkušenost, tréninkových dat a přednášky externích spolupracovníků a expertů z oblast sportovního
tréninku a příbuzných vědních disciplín. Náklady na školení tedy zahrnují především pronájem kurtů,
přednáškové místnost a odměny pro školitele. Organizátorem školení a odpovědnou osobou bude
Jan Roll.

3.2.5.

Externí školení s doporučením Metodické komise ČASQ

Každý vybraný trenér musí během dané sezony absolvovat externí školení doporučená Metodickou
komisí ČASQ (dále jen MK) tematcky zaměřená na sportovní trénink a příbuzné vědy. Iniciatva při
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vyhledávání relevantních přednášek je vítána. Každé takové školení bude mít přidělen určitý počet
kreditů (cca 3-4 kredity za seminář). Tento počet určuje Metodická komise ČASQ (MK). MK
doporučuje vybrané semináře a školení České trenérské akademie (ČTA ČOV), dále vybrané semináře
UK FTVS, MUNI Brno, apod. Celkový počet kreditů, který musí každý vybraný trenér v dané sezoně
získat, je 10.

3.2.6.

Podmínky pro výběr trenérů

Požadavky a podmínky pro výběr:
1) trenér musí být registrován do soutěží ČASQ
2) trenér musí být držitelem platné III. nebo vyšší trenérské třídy ČASQ
3) trenér
musí
mít
komunikační
kompetenci
v češtně na
B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ)

požadované úrovni

Přihlášky musí obsahovat:
 seznam svěřenců (pouze české státní příslušnost) trenéra potvrzený mateřským klubem
hráčů (jeden hráč může být přidělen pouze k jedinému trenérovi, v případě uvedení hráče
u více trenérů, určí trenéra hráč, resp. Jeho zákonný zástupce)
 certfkát potvrzující aktuálně platnou nejvyšší dosaženou trenérskou kvalifkaci
Hodnocení kritérií pro výběr:
Trenéři se mohou přihlásit do obou kategorií, ale vybráni budou pouze do jedné (pro ně úspěšnější).
1. Aktivita
1 bod za každou účast juniora na mistrovském turnaji juniorů ČASQ (kategorie A, B, D) – bod za
turnaj, ne za věkovou kategorii.
6 bodů za každou novou celosezónní registraci juniora ve věku do 19 let (500 Kč/sezóna) do soutěží
ČASQ v dané sezoně (plat pouze pro nově registrované hráče, resp. ty, kteří nebyli celosezónně
registrování 2 sezóny před aktuální sezónou).
2. Výkon
4 body za každou medaili na MČR juniorů v kategorii U17, U19 v předchozí sezoně,
dále za každého hráče, který se alespoň 1x umístl na žebříčku dospělých v předchozí sezoně dle
kategorií:
 chlapci (17-23 let) alespoň 1 umístění na žebříčku mužů v top 8 v minulé sezoně – 8 bodů
 chlapci (17-23 let) alespoň 1 umístění na žebříčku mužů v top 16 v minulé sezoně – 4 body
 chlapci (17-23 let) alespoň 1 umístění na žebříčku mužů v top 32 v minulé sezoně – 2 body
 dívky (17-23 let) alespoň 1 umístění na žebříčku žen v top 4 v minulé sezoně – 8 bodů
 dívky (17-23 let) alespoň 1 umístění na žebříčku žen v top 8 v minulé sezoně – 4 body
 dívky (17-23 let) alespoň 1 umístění na žebříčku žen v top 16 v minulé sezoně – 2 body;
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dále 6 bodů za každé medailové umístění na turnaji ESF (GP) v předchozí sezoně v kategorii U17 a
U19;
6 bodů za každou účast svěřenců v družstvech na ME v kategoriích U17 a U19;
12 bodů za každé medailové umístění na turnaji ESF (SS) v předchozí sezoně v kategorii U17 a U19
a 12 bodů za každé medailové umístění na ME jednotlivců v kategorii U19.
Celkový součet bodů se vynásobí koefcientem za nejvyšší dosaženou trenérskou licenci (plat pouze
pro platné a aktualizované trenérské licence ČASQ).
1. Trenérská licence
III. trenérská třída ČASQ + ESF (WSF) coaching level I
II. trenérská třída ČASQ
II. trenérská třída ČASQ + ESF (WSF) coaching level II
II. trenérská třída ČASQ + ESF (WSF) coaching level III
I. trenérská třída ČASQ
I. trenérská třída ČASQ + ESF (WSF) coaching level II
I. trenérská třída ČASQ + ESF (WSF) coaching level III

3.2.7.

Koefcient
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

Povinnosti pro vybrané trenéry

 účast na alespoň 2 projektových školeních
 úspěšné splnění projektového úkolu
 min. 10 kreditů získaných na externích školeních doporučených Metodickou komisí ČASQ
 v případě nesplnění těchto povinnost v období konkrétní sezóny jsou trenéři povinni
vrátt fnanční podporu za celé období konkrétní sezóny

4. Podpora juniorské reprezentace
Reprezentace České republiky je nejvyšší metou každého sportovce v jakémkoliv sportovním
odvětví. Stejně tak je tomu i ve squashi. Realizační tým reprezentace juniorů vybírá KVS a
schvaluje VV ČASQ. Tvoří ho dva hlavní trenéři juniorské reprezentace, jejich asistent a
fyzioterapeut. Součást podpory, kterou členové reprezentace od ČASQ dostávají, jsou služby
reprezentačních trenérů a fyzioterapeutů, tréninkové kempy, lékařské prohlídky, výjezdy na
vrcholné akce a výjezdy na mezinárodní juniorské turnaje.
Návrh složení juniorské reprezentace mají trenéři vždy za povinnost projednat nejdříve v KVS a až
následně je předkládána a schvalována VV ČASQ. Nominace se provádí v kategorii juniorů, kde
může docházet k větším výkyvům ve výkonnost, vždy na začátku sezóny (září) a následně se může
ještě revidovat v její polovině (leden) pro druhou část sezóny, kde se koná většina vrcholných akcí.
Nominace je zveřejňována na webu ČASQ. U juniorů je reprezentace z důvodu početnost ještě
rozdělena na starší juniory (kategorie do 19, 17 a 15 let) a mladší juniory (kategorie do 13 a 11
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let). Zastoupení dívek a chlapců koresponduje se složením týmů na vrcholných akcích pořádaných
ESF (ME juniorů), kdy týmy jsou složené v poměru 3 chlapci a 2 dívky.

4.1. Trenéři juniorské reprezentace
Komise vrcholového sportu vybírá dva trenéry juniorské reprezentace. Tito mají na starost veškeré
organizační záležitost reprezentace (tréninkové kempy, komunikace s osobními trenéry, mateřskými
kluby, rodiči, nominace na vrcholné akce, výjezdy na vrcholné akce, výjezdy na mezinárodní turnaje)
a především trenérské vedení vybraných členů reprezentace. Trenéři jsou vybírání z řad trenérů, kteří
mají dlouholeté zkušenost s přípravou elitních juniorů. Za svou práci jsou honorováni pravidelnou
měsíční odměnou ve výši 20 000 Kč.

4.2. Tréninkové kempy juniorské reprezentace
Trenéři juniorské reprezentace pro vybrané elitní juniory pořádají 4 tréninkové kempy ročně. Kempy
se konají zpravidla 2x v podzimní část sezóny a 2x v jarní část sezóny. Kempy jsou většinou třídenní.
Jejich přesné termíny jsou vždy zveřejněny na začátku sezóny. Tyto kempy se nyní pořádají společně
pro juniory do 11 a 13 let (mladší junioři) a pro hráče starších věkových kategorií (do 15, 17 a 19 let).
Kempů se účastní během sezóny až 40-50 hráčů, protože se účastní nejen členové reprezentace, ale
i náhradníci a v případě, že někdo z nich se kempu nemůže zúčastnit, jsou místa v kempech nabízena
i dalším hráčům. Probíhá zde velmi úzká spolupráce mezi reprezentačními trenéry a asistenty a
osobními trenéry hráčů. Toto je samozřejmě usnadněno faktem, že většina členů reprezentačního
týmu má za své osobní trenéry členy realizačních týmů reprezentace. Cílem této formy podpory je
vytvořit nadstavbu přípravy hráčů v jejich domovských klubech, umožnit jim pracovat s nejlepšími
trenéry a také vytvořit nezbytný „týmový duch“, který může na vrcholných soutěžích hrát
významnou roli.

4.3. Lékařské prohlídky
Součást péče o reprezentaci juniorů jsou i pravidelné lékařské prohlídky spojené s funkčním
vyšetřením (spiroergometrické vyšetření, echokardiografcké vyšetření srdce, zjištění parametrů VO2
max, aerobní práh, anaerobní práh, maximální srdeční frekvence, reakce krevního tlaku na zátěž a po
zátěži). Tyto prohlídky jsou pro členy reprezentace (účastníky MEJ) hrazeny do výše 1 500 Kč ročně.

4.4. Podpora výjezdů
Hlavní cílem podpory výjezdů do zahraničí je fnančně přispívat nejlepším juniorům na účast na
kvalitních zahraničních turnajích, kde mohou v soubojích s kvalitní mezinárodní konkurencí získávat
potřebné herní zkušenost.
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4.4.1.

Vrcholné akce

Juniorská reprezentace se pravidelně účastní Mistrovství Evropy juniorů ve všech kategoriích (U19,
U17, U15). Kromě toho se může účastnit i Mistrovství světa juniorů a to vždy v závislost na místě
konání a s tm spojenými náklady na účast.

4.4.2.

Podpora výjezdů na turnaje ESF junior circuit Super série

Všichni členové reprezentačních týmů do 15, 17, 19-t let mají nárok 1 x za sezónu čerpat podporu ve
výši 3.200,- Kč na mezinárodní turnaj. Hráči, kteří budou nominování na MEJ, pak mají možnost tuto
podporu čerpat ještě jednou. Tyto podpory je možné čerpat pouze na turnaje nejvyšší kategorie
Super Série.
Hráčům, kteří se zúčastní zahraničního turnaje ESF Junior Circuit Super Série v rámci výpravy ČASQ
uhradí asociace část nákladů na tento výjezd, a to náklady na trenéry (stravu, ubytování) a náklady
na dopravu, do maximální výše 20.500 Kč na jeden turnaj za celou výpravu a dále pak odměny
trenérům. Náklady, které překročí stanovenou maximální výši, určenou pro hrazení nákladů na
dopravu, ubytování a stravu trenérům, se rozpočítají mezi všechny hráče výpravy.
Podpora bude poskytnuta na turnaje kategorie Super Série: Nordic JO, Belgian JO, Swiss JO, French
JO, German JO, Pioneer JO, Dutch JO.
Výpravou ČASQ na turnaj Super Série se rozumí skupina o počtu maximálně 10 hráčů napříč
kategoriemi U11, U13, U15, U17 a U19, organizovaná a vedená minimálně dvěma a maximálně třemi
reprezentačními trenéry juniorské reprezentace nebo jejich asistenty. Trenéry deleguje manažer
starší juniorské reprezentace.
Na turnaje pořádané ESF se může hráč přihlásit pouze prostřednictvím ČASQ. Hráči, kteří se chtějí
zúčastnit turnaje ESF Junior Circuit Super Série, jsou povinni zaslat nejpozději 4 dny před uzávěrkou
přihlášek na konkrétní turnaj elektronicky přihlášku manažerovi starší juniorské reprezentace, ve
které mimo základních údajů uvedou, zda chtějí být zařazeni do výpravy ČASQ. Manažer starší
juniorské reprezentace zařadí do výpravy ČASQ hráče dle následujících kritérií uplatněných
v uvedeném pořadí:
a.
Hráč je členem širšího výběru reprezentace
b.
Hráč není náhradníkem reprezentace
c.
Hráč se zúčastnil posledního ME, u mladších kategorií mezistátního utkání
d.
Hráč se umístl na posledním MR do 3. místa
e.
Hráč fguruje na žebříčku ESF do 10. místa
f.
Aktuální postavením hráče na národním žebříčku v jeho kategorii, přičemž budou uplatněna
pravidla o nadřazenost žebříčku ESF a národních žebříčků dospělých
Manažer juniorské reprezentace následně informuje hráče o zařazení či nezařazení do výpravy ČASQ
nejpozději 2 dny před uzávěrkou přihlášek na konkrétní turnaj.

4.4.3.

Podpora výjezdů na turnaje ESF junior circuit Grand Prix
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Hráčům, kteří se zúčastní zahraničního turnaje ESF Junior Circuit Grand Prix v rámci výpravy ČASQ
uhradí asociace část nákladů na tento výjezd, a to náklady na trenéry (odměnu, stravu, ubytování) a
náklady na dopravu, do maximální výše 20.500 Kč na jeden turnaj za celou výpravu a dále pak
odměny trenérům. Náklady, které překročí stanovenou maximální výši, určenou pro hrazení nákladů
na dopravu, ubytování a stravu trenérům, se rozpočítají mezi všechny hráče výpravy.
Výpravou ČASQ na turnaj Grand Prix se rozumí skupina o počtu maximálně 10 hráčů napříč
kategoriemi U11, U13, U15, U17 a U19, organizovaná a vedená dvěma trenéry juniorské
reprezentace nebo jejich asistenty. Trenéry deleguje manažer starší juniorské reprezentace
Na turnaje pořádané ESF se může hráč přihlásit pouze prostřednictvím ČASQ. Hráči, kteří se chtějí
zúčastnit turnaje ESF Junior Circuit Grand Prix, jsou povinni zaslat nejpozději 4 dny před uzávěrkou
přihlášek na konkrétní turnaj elektronicky přihlášku manažerovi starší juniorské reprezentace, ve
které mimo základních údajů uvedou, zda chtějí být zařazeni do výpravy ČASQ. Manažer starší
juniorské reprezentace zařadí do výpravy ČASQ hráče dle následujících kritérií uplatněných
v uvedeném pořadí:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Hráč, který se zúčastnil posledního MR juniorů
Hráč je členem širšího výběru reprezentace
Hráč není náhradníkem reprezentace
Hráč se zúčastnil posledního ME, u mladších kategorií na mezistátní utkání
Hráč se umístl na posledním MR do 3. místa
Hráč fguruje na žebříčku ESF do 10. místa
Aktuální postavením hráče na národním žebříčku v jeho kategorii, přičemž budou uplatněna
pravidla o nadřazenost žebříčku ESF a národních žebříčků dospělých

Manažer starší juniorské reprezentace následně informuje hráče o zařazení či nezařazení do výpravy
ČASQ nejpozději 2 dny před uzávěrkou přihlášek na konkrétní turnaj.

4.4.4.

Podpora za výsledky na turnajích ESF junior circuit

Kromě podpory na výjezdy budou mít všichni hráči možnost získat další podporu, která bude závislá
na jejich výsledcích na turnajích kategorie Super série (Nordic JO, Belgian JO, Swiss, JO, Czech JO,
French JO, German JO, Pioneer JO, Dutch JO a Britsh JO).
Výše podpory v závislost na počtu účastníků turnaje:
při počtu účastníků 24 a více – 100%
při počtu účastníků 13 – 23 / 75 % z podpory z tabulky s tm, že budou hodnocena pouze
následující místa:
U19 1.-8. místo
U17 1.-6. místo
U15 1.-6. místo
U13 1.-4. místo
při počtu účastníků do 12 / 50 % z podpory z tabulky s tm, že budou hodnocena pouze
následující místa:
U19 1.-6. místo
U17 1.-4. místo
U15 1.-4. místo
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U13

1.-3. místo

Výše podpory na náklady spojené s účast 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%
2.místo
100%
3.místo
80%
4.místo
75%
5.místo
60%
6.místo
55%
7.místo
50%
8.místo
45%
9.místo
30%
10.místo
25%

7.800,- Kč
6.000,- Kč
4.800,- Kč
4.500,- Kč
3.600,- Kč
3.300,- Kč
3.000,- Kč
2.700,- Kč
1.800,- Kč
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%
2.místo
80%
3.místo
60%
4.místo
40%
5.místo
35%
6.místo
30%

6.000,- Kč
4.800,- Kč
3.600,- Kč
2.400,- Kč
2.100,- Kč
1.800,- Kč

Výše podpory na náklady spojené s účast na turnaji za umístění na Britsh Junior Open ( 100% =
13.000 Kč )
umístění
1.místo
2.místo
3.-4.místo
5.-8.místo
9.-12.místo

do 19 let
200%
26.000,- Kč
150%
19.500,- Kč
100%
13.000,- Kč
60%
7.800,- Kč
30%
3.900,- Kč

do 17 let
160%
20.800,- Kč
120%
15.600,- Kč
80%
10.400,- Kč
50%
6.500,- Kč
20%
2.600,- Kč

do 15 let
130%
16.900,- Kč
100%
13.000,- Kč
70%
9.100,- Kč
45%
5.900,- Kč
15%
1.950,- Kč

do 13 let
110%
14.300,- Kč
90%
11.700,- Kč
65%
8.500,- Kč
40%
5.200,- Kč
10%
1.300,- Kč
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Výše podpory na náklady spojené s účast na turnaji za umístění na Czech Junior Open, v případě, že
Czech Junior Open bude veden jako kategorie Super Série.
Výše podpory v závislost na počtu účastníků turnaje:
a. při počtu účastníků 24 a více – 100%
b. při počtu účastníků 13 – 23 / 75 % z podpory z tabulky s tm, 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 podpory z tabulky s tm, že budou hodnocena
pouze následující místa:
U19
1.-3. místo
U17
1.-3. místo
U15
1.-3. místo
U13
1.-3. místo
Výše podpory Czech junior open
umístění
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo
6.místo

do 19 let
130%
3.900,- Kč
100%
3.000,- Kč
80%
2.400,- Kč
75%
2.250,- Kč
60%
1.800,- Kč
55%
1.650,- Kč

do 17 let
110%
3.300,- Kč
90%
2.700,- Kč
70%
2.100,- Kč
60%
1.800,- Kč

do 15 let
110%
3.300,- Kč
90%
2.700,- Kč
70%
2.100,- Kč
60%
1.800,- Kč

4.5. Podpora za umístění na vrcholných akcích
ME U19 družstva
1.místo
2.místo
3.místo

50.000,- Kč pro družstvo
30.000,- Kč pro družstvo
15.000,- Kč pro družstvo

ME U17 družstva
1.místo
2.místo
3.místo

40.000,- Kč pro družstvo
20.000,- Kč pro družstvo
15.000,- Kč pro družstvo

ME U15 družstva
1.místo
2.místo

30.000,- Kč pro družstvo
15.000,- Kč pro družstvo

do 13 let
100%
3.000,- Kč
80%
2.400,- Kč
60%
1.800,- Kč
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3.místo

10.000,- Kč pro družstvo

ME U19 jednotlivci
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo
6.místo
7.místo
8.místo

15.000,- Kč
12.000,- Kč
10.000,- Kč
6.000,- Kč
4.000,- Kč
3.000,- Kč
2.000,- Kč
1.000,- Kč

MS U19 jednotlivci
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo
6.místo
7.místo
8.místo

30.000,- Kč
20.000,- Kč
15.000,- Kč
12.000,- Kč
10.000,- Kč
8.000,- Kč
6.000,- Kč
4.000,- Kč

Návrh na rozdělení podpory za umístění mezi členy družstva podává reprezentační trenér.

5. Způsob vyplácení podpory
Veškeré vyplácení všech typů podpory probíhá tak, že VV ČASQ vydává každý měsíc Rozhodnut o
přidělení podpory vždy za minulý kalendářní měsíc, které obsahuje všechny položky podpory, na
který vznikl nárok za tento měsíc. Na základě tohoto Rozhodnut následně kluby (nebo jednotlivci)
vystaví faktury na přidělené částky.

