METODIKA A PODMÍNKY PODPORY MLÁDEŽE
REGIONÁLNÍCH SVAZŮ PRO SEZÓNU 2019/2020
www.stcstolnitenis.cz
Materiální podpora
Při 1. kole Středočeské OPEN Tour mládeže, které se uskuteční dne 22.9. 2019 v Neratovicích
budou předány jednotlivým zástupcům regionálních svazů míčky dle zastoupení hráčů na krajském
žebříčku ke konci sezóny 2018/2019. Regionální svazy zajistí účast kompetentního zástupce na
turnaji a sdělí ho formou emailu na mladez@stcstolnitenis.cz.
Přímá podpora
Žádosti o spolufinancování projektů regionálních kempů mládeže budou zasílány na
mladez@stcstolnitenis.cz. Poté budou vyhodnoceny a předloženy VV STSST ke schválení.
Žadatelem jsou výhradně regionální svazy stolního tenisu v rámci STSST.
Žádost bude obsahovat:
- popis plánovaných aktivit regionálního kempu
- vedoucího kempu
- seznam trenérů
- předpokládaný termín (důvodem je možnost zajištění trenéra s vyšší licencí KMTM, v
případě zájmu)
- informaci, zda regionální kemp bude realizován i bez podpory
Minimální spoluúčast regionálního svazu činí 20%.
Způsobilé náklady regionálních kempů (budou doloženy kopiemi účetních dokladů):
- odměny trenérů
- nájemné sportovních prostor
- zdravotní zabezpečení
Podmínky regionálního kempu:
- min. účast 10 dětí (děti ve všech kategoriích vyjma dorostu)
- min. účast trenéra licence C
- min. 6 hodin sportovních aktivit pro 1. denní kemp
- min. 12 hodin sportovních aktivit pro 2. denní kemp
Maximální podpora:
- 5.000,- Kč pro 1 denní kemp
- 10.000,- Kč pro 2 denní kemp
Pro bližší informace kontaktujte Ing. Jaroslav Glogar, 602 117 106, glogkopr@gmail.com.
O průběhu regionálního kempu bude vytvořena zpráva dle vzoru – viz. příloha.
Kontrola plnění regionálních kempů může být prováděna osobně členy KMTM nebo VV STSST.
V případě nedodržení podmínek si KMTM vyhrazuje právo doporučit zrušení již schválené podpory.
Podpory budou po ukončení sezóny vyhodnoceny KMTM a jejich případné změny budou předloženy
na VV STSST.
Vypracováno: KMTM STSST
Schváleno: VV STSST dne 21.8.2019
Platnost: ode dne schválení

VZOR
Kemp olympijských nadějí Středočeského kraje uskutečněný
ve dnech 15. – 16. 6. v Neratovicích

Účast dětí:
Pisár, Vesecký, Řeháček, Chaloupka, Nádvorník, Botková, Vydrová, Jaroňová
Trenéři: Valentová, Šopová

Celkem 6 sparingů Hořejší (ex-reprezentant ČR, aktivně hrající hráč 3. bundesligu), Chalupa, Pisár,
Glogar, Michal, Jan Dvořák

