
Program sportovně-talentované mládeže. 

Jak jste si asi všimli, příjem dotací od NSA vyžaduje cílenou podporu, aktivně se připravujícím 

sportovcům, kteří mají nějaký sportovní progres. Viz příloha koncepce STM Aeroklubu ČR. 

Koncepce obsahuje mnoho obecných principů, avšak do této doby nikdo neurčil, jak budou 

stanovena kritéria pro hodnocení. Jako koordinátor STM tedy uvádím, jak bude posuzován nárok na 

dotaci: 

Výkonnostní kritérium je dosažení bodů ve Všeobecném Žebříku za daný kalendářní rok. 

Kritérium aktivity je jednak účast na akcích typu jakýchkoliv závodů nebo soustředění organizovaných 

PK (PPJ, repre kemp apod.) a dále vaše přeletová aktivita publikovaná na cpsce. Zde se posuzuje 

počet letů v kategoriích 100, 200, 300, 400, 500,… a celkový počet km, který je násobkem počtu letů 

v dané kategorii. 

Do kategorie START se dostanete první sezónu, kdy využijete nějakou dotaci (startovné na 

mistrovství, účast na PPJ atd.). Zde můžete však setrvat jen dvě sezóny a ve třetí sezóně je potřeba se 

posunout o level výše (ziskem alespoň 12 000 bodů za dvě sezóny se posunout do úrovně TALENT, či 

24 000 bodů do úrovně REPRE). Výjimku tvoří jedinec, který sice nedosáhne na limit bodů, ale jinak je 

100% aktivní. 

V úrovni TALENT je potřeba setrvat v nastavené výkonnostní úrovni, případně se zlepšovat. Současně 

s vaší výkonností se posuzuje také zmíněná aktivita. V této úrovni můžete setrvat až do vašich 25 let a 

čerpat výhody dotací. Pokud však vaše výkonnost klesne o 5% a současně nedodržíte alespoň dvě 

podmínky ze tří v požadované aktivitě, vypadáváte též z dotačního programu. 

Požadavek na aktivitu je v programu START dva lety a celkem 500km; v programu TALENT je cíl (a 

současně v úrovni REPRE je toto minimální limit) to je 15 letů a 5 000km za sezónu. 

Repre družstvo a náhradníci mají navíc svůj podrobnější tréninkový plán. 

V připojeném souboru si stávající zařazení junioři mohou zjistit, jak si stojí, v jakém jsou zařazeni 

programu a zda mají nárok na čerpání dotací pro mistrovské soutěže, kempy apod. 

Junioři, kteří v souboru nejsou uvedeni, dosud nejsou zařazeni v Žebříku za rok 2021 a neúčastnili se 

v minulosti žádných akcí nebo v nich nezískali ani bod. Takoví mohou získat nárok na dotaci 

prostřednictvím doporučení trenéra STM (vašeho sportovního instruktora), zaslaného na pk@aecr.cz 

Schválením doporučení jsou tito junioři zařazeni do programu START a mohou čerpat dotace na 

startovné až na 3 mistrovské soutěže a účast na akcích PPJ v daném roce i příštím roce. 

Pokud někdo zjistí chybu v zařazení a případném vyřazení z programu, nebojte se ozvat, individuálně 

posoudíme, zda máte pravdu. Ohýbat pravidla však nehodláme. 

Ivan Harašta, koordinátor STM, předseda PK 

mailto:pk@aecr.cz

