ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ
SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE
PARDUBICKÝ KRAJ
V Pardubicích dne 11. března 2010

Vážení atletičtí kolegové,

minulý týden proběhla v Praze na ČAS schůzka vedoucích trenérů SCM všech krajů společně se
zástupci komise mládeže a vedením ČAS. Některé projednávané záležitosti se týkají naší společné práce,
a tak upozorňuji:
1. Obdrželi jsme rozpočet SCM 2010, který by se neměl příliš měnit. Doporučované finanční částky jsou
- pro skupinu E: 10 tis. Kč, pro skupinu A: 5 tis. Kč, pro skupinu B: 3 tis. Kč a pro sportovci skupiny C:
1 tis. Kč. Máme 8 sportovců skupiny E, 8 A, 22 B a 12 C.
2. Propláceny budou především náklady na VT, a to pouze sportovcům, kteří v daném termínu
předložili doklady o lékařských prohlídkách (termíny všech jsem uváděl v posledním zpravodaji SCM
a u nových členů byl termín do konce roku 2009). Všechny materiály k SCM, které jsme doposud
vydali – zpravodaje, dopisy, tabulky, formuláře – naleznete na internetových stránkách
www.hvezda-pardubice.cz pod odkazem Sportovní centrum mládeže.
3. U nově zařazených členů nemám ještě všechny tiskopisy „Souhlas se zařazením (Návrh na zařazení
atleta)“. U nových členů mladších 18 let potřebuji i podpis zákonného zástupce. Kdo tak doteď
neučinil, prosím, udělejte to obratem. Tiskopis je umístěn na www.atletika.cz (mládež – sportovní
centrum mládeže – formuláře) nebo na www.hvezda-pardubice.cz. Dále nebudeme proplácet žádné
náklady sportovcům, kteří se bezdůvodně nebo z důvodu zranění nezúčastnili zimní halové sezóny.
Případná úhrada proběhne až po zahájení jarní části sezóny.
4. Všichni osobní trenéři musí mít platnou trenérskou kvalifikaci. V případě neplatnosti se musí nahlásit
na nejbližší možné doškolení. Který z trenérů nevlastní žádnou trenérskou kvalifikaci, ohrožuje
zařazení svého svěřence do SCM. Osobní trenéři za svěřence ve skupině E, A a B obdrží na konci roku
od ČAS finanční odměnu.
5. Doklady k proplácení musí mít nutně všechny potřebné náležitosti včetně razítka a musí být
podepsány (parafovány) osobním trenérem. Hromadné výcvikové tábory musí mít potřebné
náležitosti (tzn. plán VT a hodnocení). Připomínám, že 75 % všech nákladů musí být na sportovní
přípravu, jen 25 % na nákupy (především speciální vybavení). Prostudujte si, prosím, na stránkách
ČAS materiál nazvaný „Talentovaná mládež“, kde jsou všechny potřebné náležitosti podrobně
popsány.
Závěrem Vás žádám o daleko větší komunikaci. Informujte mě o případných zdravotních nebo jiných
problémech svých svěřenců, o soutěžních výsledcích, o účasti na výcvikových táborech, kempech nebo
testovacích srazech Vašich svěřenců a o případných přestupech.
Žádám trenéry nebo případné funkcionáře, aby potvrdili vhodnou formou přijetí tohoto mailu. Přeji
hodně úspěchů v 2. části zimní přípravy.

S díky a s pozdravem
Pavel Studnička
vedoucí trenér SCM PK
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