PODPORA MLÁDEŽE REGIONÁLNÍCH SVAZŮ 2022/2023
www.stcstolnitenis.cz

Komise mládeže a trenérsko-metodická (KMTM)
vypisuje pro sezónu 2023/2023 tyto podpory mládeže v regionech Středočeského kraje:

1) Trenérská podpora regionům
KMTM podpoří RSST účastí trenérů lic. A, nebo B při kempech, soustředěních, nebo oddílových
trénincích za těchto podmínek:
- žádost o trenérskou podporu podává osoba, oddíl, region vždy se schválením příslušného RSST
po dohodě s KMTM STSST. Společně domluví termín, potřeby dané akce a vyberou vhodného
trenéra.
- denní tréninková jednotka min. 6 hodin sportovních aktivit, po dohodě lze rozdělit na dvě 3
hodinové jednotky ve dvou dnech
- součástí je také výuka oddílových trenérů, jakým způsobem vést tréninky
- v rámci tréninkové podpory v regionech mohou být také školení, či doškolení trenérů lic. C+D,
v takovém případě vydá STSST k dané akci propozice podle SMĚRNICE ČAST č. 5 /2020 min.
1 měsíc před akcí
Každý region Středočeského kraje má nárok na podporu dvou 1-denních (6h) akcí za celou sezónu,
nebo čtyř 1-denních (3h). Náklady na trenéry hradí STSST, ostatní náklady si hradí oddíly či regiony samy.

2) Podpora regionálních kempů
Žádosti o spolufinancování projektů regionálních kempů mládeže budou zasílány na email:
mladez@stcstolnitenis.cz. Poté budou vyhodnoceny a předloženy VV STSST ke schválení.
Žádost bude obsahovat:
- datum + časový harmonogram
- pořadatele kempu (osoba, oddíl, region)
- seznam trenérů
- popis plánovaných aktivit regionálního kempu
- strukturovaný rozpočet
- potvrzení RSST o schválení kempu, pokud není RSST přímo pořadatelem
Podmínky regionálního kempu:
- min. účast 10 dětí, z toho 80% do kategorie U15 registrovaných v oddílech Středočeského kraje
- min. účast 1 trenéra licence C
- min. 6 hodin sportovních aktivit pro 1-denní kemp
- min. 12 hodin sportovních aktivit pro 2-denní kemp
Maximální podpora od STSST:
o 5.000,- Kč pro 1-denní kemp
o 10.000,- Kč pro 2-denní kemp
Minimální spoluúčast regionálního svazu činí 20% z celkových nákladů.
Způsobilé náklady regionálních kempů (budou doloženy kopiemi účetních dokladů):
- odměny trenérů
- nájemné sportovních prostor
- zdravotní zabezpečení

Povinnosti pořadatele:
- pořadatel je povinen po ukončení kempu vypracovat krátkou zprávu z kempu, která bude
obsahovat tyto náležitosti: jmenovitý seznam všech dětí, trenérů, případně sparingů včetně
fotodokumentace, sportovní náplň kempu
- doložit celkové vyúčtování kempu včetně kopií způsobilých účetních dokladů
V případě nedodržení podmínek si KMTM vyhrazuje právo doporučit zrušení, nebo krácení již
schválené podpory. Podpora bude vyplacena po doložení všech požadovaných dokumentů. Použité
účetní doklady nesmí být použity v žádné jiné žádosti o podporu či dotaci.
Každý region Středočeského kraje má nárok na podporu dvou 2-denních kempů, nebo čtyř 1-denních
kempů za celou sezónu. Kontrola plnění regionálních kempů může být prováděna osobně členy KMTM
nebo VV STSST.

3) Materiální podpora
Při 1. kole Středočeské OPEN Tour mládeže, která se uskuteční dne 28.9.2022 v Králově Dvoře,
budou předány jednotlivým zástupcům Regionálních svazů stolního tenisu (RSST) míčky dle zastoupení
hráčů na krajském žebříčku ke konci sezóny 2021/2022. Regionální svazy zajistí účast kompetentního
zástupce na turnaji a sdělí ho formou emailu na: mladez@stcstolnitenis.cz.

4) Středočeské TOP kempy s výběrem z regionů
Velké TOP kempy budou uspořádány pro výběr hráčů/ek ze Středočeského kraje dle předem
daných kritérií. Účastníci budou doplněni podle nominace z regionů a se souhlasem KMTM. K této
formě podpory bude vydán dokument do 31.8.2022.
Jiří Kopřiva
Předseda KMTM STSST
V Králově Dvoře 31.7.2022

