ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ
SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE
PARDUBICKÝ KRAJ
V Pardubicích dne 10. dubna 2013
Vážení atletičtí přátelé.
V posledním zpravodaji jsem Vás informoval o další činnosti SCM Pardubického kraje. Čekal jsem
v podstatě jen na ukončení přestupního termínu a nyní Vám podávám aktuální informace.
Kromě Bucifala (Hvězda), který je v kategorii E, podle mých záznamů, nikdo nový z kraje nebo do
kraje v rámci SCM nepřestoupil. Pokud je to jinak, dejte mi prosím vědět co nejdříve. Nejaktuálnější seznam
členů SCM je v tuto chvíli na webových stránkách Hvězdy Pardubice v sekci SCM (http://www.hvezdapardubice.cz/scm/scm.php). Jediná úprava, kterou jsme udělali je změna trenéra u Ivy Kramářové (Miroslav
Vaculík). Podobný problém je u Jáchyma Kováře, kde by si měla Litomyšl také určit zodpovědného trenéra
s platnou kvalifikací.
První otázku, kterou byste asi kladli, bude rozdělení finančních prostředků. Naše SCM obdrželo pro
RTC 2012-2013 celkovou částku 317.500 Kč, po odečtení položky na organizační výdaje a zdravotní
prohlídky zbývá 271.500,- Kč. Budou rozděleny takto:
- 10 sportovců kategorie „A“ každý 9.500,- Kč + každý 500,- Kč na lékařskou prohlídku
- 17 sportovců kategorie „B“ každý 6.500,- Kč + každý 500,- Kč na lékařskou prohlídku
- 15 sportovců kategorie „C“ každý 3.500,- Kč + každý 500,- Kč na lékařskou prohlídku
V rezervě zůstává 13.500,- Kč pro případ vynikajících výkonů či reprezentace.
Připomínám, že na finanční částku není právní nárok. Pokud je sportovec zraněn nebo ukončil
činnost nebo se mu prudce snížila výkonnost. Nárok na finanční částku je možné uplatnit pouze
s platnou lékařskou prohlídkou!!! Doklad o lékařské prohlídce a jejím uhrazení je nutné předat vedoucímu
trenérovi SCM, aby mohlo být vše proplaceno. Doporučujeme utratit finanční grant především za výcvikové
tábory a na sportovní činnost, jen výjimečně na speciální obuv, regeneraci a doplňky stravy. V každém
případě musí být fakturace směřována na Pardubický krajský atletický svaz, SCM Pardubického kraje, ČSA
2515, 530 02 Pardubice a k tomu doplnit jméno sportovce.
Již 17. ledna jsem urgoval dodání tiskopisů návrh na zařazení do SCM, do dnešního dne nedodali
Tereza Hloušková, Kateřina Janatová (obě trenér Skřivánek) – nutno dodat!
Horší situace je s lékařskými prohlídkami. Nedodali nebo jim již propadla: Martin Cink
(29.3.2012), Andrea Doubková, Jan Dunovský (8.11.2012), Tomáš Halbrštát (29.3.2012), Josef Havlíček,
Tereza Hloušková, Pavel Horníček (22.7.2011), Kateřina Janatová, Adéla Korečková, Jáchym Kovář,
Zuzana Krupičková (15.11.2011), Anežka Kubištová, Lenka Kučerová (4.11.2011), Kristýna Kudrnáčová
11.2011), Antonín Lakota (29.3.2012), Radek Molnár (10.1.2011), Marek Novotná (4.11.2011), Lukáš Pilař
(20.10.2011), Jáchym Procházka (22.7.2011), Hana Ptáčníková (3.12.2011), Tomáš Roček (9.11.2011),
David Roháček, Říha Michal (3.11.2011), Zdeňka Seidlová, David Sklenář (12.10.2011), Michaela Stránská
14.3.2012), Michael Šíp, Touš Jan, František Wiesner, Daniel Zrůst.
V první polovině sezony skončí platnost prohlídky těmto sportovcům: Tomáš Gdula (25.5.2012),
Pavel Horníček (22.7.2012),Tereza Vytlačilová (11.7.2012), Irena Zlatohlávková (7.5.2012).
Lékařská prohlídka je jedna ze základních povinností člena SCM.
Přeji všem do závěru přípravného období hodně sil a trpělivosti a v sezóně jen ty nejlepší výkony.
Pokud máte cokoli na srdci směrem k SCM, kontaktujte mě.
Pavel Studnička
vedoucí trenér SCM Pardubického kraje
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