
Systém výchovy talentované mládeže
metodicko-tréninkové programy, hodnocení, kritéria

jednotlivých úrovní pro zařazení, postupy, sestupy a vyřazení
sportovců v kompetenci OSK AKRO

STM START
Zařazení na základě doporučení domovského aeroklubu, trenéra nebo jeho asistentů.
Minimálně kvalifikace pilot – držitel PPL nebo LAPL pro motorovou akrobacii a GLD pro
bezmotorovou akrobacii. Vedle níže uvedených podmínek je nutné pro setrvání v úrovni
START aktivní účast na celoroční přípravě – rozbor letů, komunikace s určenými trenéry.

Úroveň START slouží skutečně jako startovací meta do světa soutěžního létání. Po zařazení
má junior jeden rok na trénink akrobacie včetně seznámení se s pravidly FAI.  V následujícím
roce po zařazení musí odlétat alespoň 2 vypsané soutěžě a mistrovství ČR v akrobacii
příslušné kategorie. Juniorovi bude hrazeno startovné na soutěžích a dle aktuální finanční
situace mu budou vypláceny příspěvky na trénink.  I při nesplnění uvedené podmínky je
v tomto roce v období hájení, kdy může být vyřazen pouze v případě absolutní pasivity.
Pokud nesplní uvedené podmínky nejpozději během třetího roku zařazení do projektu a pokud
se nezúčastní Mistrovství ČR v akrobacii, bude junior vyřazen z projektu a ze strany STM mu
nebude nadále poskytována žádná podpora. 

Systém hodnocení v úrovni START je následující:
1. Podle soutěžního řádu pro motorovou a bezmotorovou akrobacii, obdrží junior za

pořadí v soutěži získané body do žebříčku.
2. Na závěr soutěžní sezóny musí být jeho soutěžní pořadí alespoň ve 2/3 celkového

žebříčku.

Pro zařazení sportovce pro dotování v další soutěžní sezóně bude záležet na pořadí v žebříčku,
viz bod č. 2.

STM TALENT
Do této úrovně nelze juniora zařadit jinak než splněním podmínek v úrovni START. Navíc
musí odlétat 50 % vypsaných soutěží a mistrovství ČR v akrobacii příslušné kategorie. Pro
juniory je tato úroveň otevřená po dobu juniorského věku, pokud plní požadavky pro udržení.
Platí stejný systém hodnocení, jako v úrovni START, ale tentokrát bude pořadí ve vytvořeném
žebříčku sloužit jako doplnění na akce úrovně REPRE na maximální počet účastníků.

Systém hodnocení v úrovni TALENT je následující:
○ Posuzuje se podle celkového pořadí v žebříku na základě soutěžních výsledků.

Podmínky udržení v úrovni TALENT:
1. Podle soutěžního řádu pro motorovou nebo bezmotorovou akrobacii, obdrží junior za

pořadí v soutěži získané body do žebříčku.
2. Účast na mistrovství ČR je podmínkou pro udržení v úrovni TALENT.



3. Na závěr soutěžní sezóny musí být jeho soutěžní pořadí alespoň ve 2/3 celkového
žebříčku.

4. Jeho dlouhodobý profil musí vykazovat růst pořadím v žebříčku nebo vyšší kategorií.

STM REPRE
V tomto programu může být sportovec - reprezentant nebo člen reprezentačního družstva -
zařazen pouze za předpokladu pravidelných tréninků a účasti na závodech, skvělých
sportovních výsledků a dlouhodobě aktivní sportovní činnosti. Sportovec, který dlouhodobě
(více jak jednu sezonu) nesplňuje kritéria daná OSK a k sportovní činnosti přistupuje
nedostatečně odpovědně, bude  z programu přeřazen zpět do programu STP TALENT nebo
zcela vyřazen. STM REPRE je realizováno výhradně v kompetenci OSK AKRO pod přímým
dohledem Trenérské rady.

Systém hodnocení v úrovni REPRE je následující:
○ Posuzuje se podle celkového pořadí v žebříku na základě soutěžních výsledků.

Podmínky udržení v úrovni REPRE:
1. Podle soutěžního řádu pro akrobacii, obdrží junior za pořadí v soutěži získané body do

žebříčku.
2. Účast na mistrovství ČR je podmínkou pro udržení v úrovni TALENT.
3. Na závěr soutěžní sezóny musí být jeho soutěžní pořadí alespoň ve 2/3 celkového

žebříčku.
4. Zařazen je sportovec, který má šanci uspět v MS/ME nebo významných zahraničních

soutěžích.

FINANCOVÁNÍ A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Za stanovení pravidel pro zařazení a vyřazení sportovce - odpovídá OSK AKRO. Ta jmenuje
koordinátora STM a jednotlivé asistenty, kteří dohlížejí na naplnění cílů, dodržení finančních
pravidel programu a provádějí administrativní činnost.
 

Financování se děje z rozpočtu svazu - kapitola Talent. Rozpočet připravuje OSK AKRO a za
jeho a za jeho plnění zodpovídají koordinátor a jeho asistenti.

Koordinátor talentované mládeže OSK AKRO: Miroslav Červenka
Asistent talentované mládeže OSK AKRO: Miloš Ramert, Jiří Duras
Trenéři talentované mládeže: Miloš Ramert, Jiří Duras, Miroslav Červenka, Jan
Rolínek, Jan Sobotka, Jan Adamec, Jan Rozlivka, Přemysl Vávra, Richard Ponížil


