
Příloha 6.3 - Podpora klubů.

Podpora klubů je zaměřena výhradně na mládež.

Podpora klubů je určena podle následujících pravidel:

1) Pevná část:

a) Podle počtu nově příchozích dětí ve věku do 14 let s minimálně 2 starty na závodech 
s koeficientem 3 a více.  Závodník může být započítán pouze v případě, že startoval v jednom 
nebo nestartoval v žádném závodě s koeficientem 3 a více v předchozím roce.  Za každého 
takového závodníka oddíl obdrží příspěvek 4.000, - Kč. Za závodníky do 14 let ve třídě Optimist 
a Bic Techno obdrží kluby 100% bonus (koeficient 2), ve třídě RS Feva 50% bonus oproti 
základnímu příspěvku, který obdrží kluby za závodníka v ostatních lodních třídách.

b) Podle počtu závodníků ve věku 15–18 let, kteří v daném roce nově nastoupili do vyšší 
kategorie v libovolné LT s min. 2 starty na závodech s koeficientem 3 a více.   V jedné sezoně 
nemůže být jeden a týž závodník započítán do více jak jedné kategorie. Za každého takového 
závodníka oddíl obdrží příspěvek 4.000,- Kč.  Za závodníky 15-18 let přecházející do vyšší 
kategorie obdrží kluby bonus 100% za přechod k lodní třídě, v níž je zřízeno SCM. 

Pokud závodník startoval ve více lodních třídách, je započítán v lodní třídě, ve které odjel více 
závodů s koeficientem 3 a více. Při shodném počtu těchto závodů je započítán v lodní třídě s vyšším 
koeficientem.

2) Proměnlivá část:

Zbývající část alokace by měla vyjadřovat „kvalitu a intenzitu“ závodní činnosti klubu. Pro rok 
2020 je určena stejně jako do roku 2018 podle počtu startů klubových týmů závodníků do 18 let v 
preferovaných třídách, a to takto:

1. Do programu podpora klubů patří v roce 2020 tyto třídy : Optimist, Bic Techno, RS Feva, 
Cadet

2. Složení týmů:
◦ Optimist: nejméně 3 posádky z jednoho klubu do 15 let + trenér
◦ RS Feva a Cadet: nejméně 2 posádky z jednoho klubu do 18 let + trenér, třetí a další 

posádka může mít 1 závodníka nad 18 let, tento není započítán do podpory.
◦ Bic Techno: nejméně 3 posádky z jednoho klubu do 18 let + trenér

3. Tým musí být pod vedením trenéra nejméně III. třídy
4. Za platný start se bere takový start, kdy závodník je klasifikován alespoň v jedné rozjížďce 

jinak než „DNC“
5. V případě, že se závod neodjede, vypočítává se příspěvek na základě startovní listiny z 

účasti a nikoliv z rozjížděk
6. Kluby nahlásí své týmy jednotlivým delegátům před začátkem závodů, do podpory klubů 

budou zařazeni až po přihlášení.
7. Delegáti ALT vedou evidenci účasti klubů na započítávaných závodech (7p) v rozsahu 

jméno trenéra, počet a jména klubových závodníků.


