
 Podpora práce s mládeží  

 

 

VV ČRA, tento i předchozí, si je/byl vědom dlouhodobé neutěšené situace v oblasti 

výchovy mladých hráčů, práce s mládeží a hlavně nízké členské základny.  

 

V předchozích letech proto ČRA zorganizovalo školení trenérů ricochetu se zaměřením 

zvláště na sportovní výchovu mládeže.  

 

Mnozí z trenérů se již zapojili do tréninkového procesu a začali trénovat. A jistě oni i 

majitelé center a klubů zjistili, že je to cesta dlouhá, lemovaná hodinami práce nejen na kurtu, že 

vyžaduje od všech účastníků pevné nervy a dobrý zrak, aby mohli dohlédnout až na konec cesty, 

kterou se přivede na ricochetové kurty nový mladý hráč/hráčka.  

 

A jistě zjistili, že pro trénování dětí není možno nastavit standardní finanční podmínky.  

 

Proto se ČRA snaží a bude snažit, v rámci svých organizačních a hlavně finančních 

možností, podporovat práci s dětmi. Tuto podporu vidíme ve dvou rovinách – ve vytvoření 

podmínek pro rozšíření sportovní základny dětí a mládeže a ve zvyšování sportovní výkonnosti 

hráčů.  

Vytvoření široké sportovní základny vyžaduje jiný druh práce než výchova již 

vrcholových hráčů a přitom obojího je třeba. 

 

Z tohoto důvodu VV schválil, v návaznosti na analogické podmínky v letech 2008 až 2010 

dvě kritéria či hlediska pro přidělování příspěvků na práci center a klubů s mládeží – výkonnostní 

a plošnou dotaci, s vizí udržet tuto úroveň podpory po dobu minimálně 5ti sezón, případně ji dle 

rozpočtových možností a po schválení Valnou hromadou ještě finančně posílit. 

  

1. Každý klub, který systematickou prací s dětmi vytvoří kolektiv alespoň 5ti hráčů 

juniorské kategorie, obdrží v dané sezóně – i za splnění podmínek 2. a 3. -  plošnou 

dotaci ve výši 3000.- Kč. 

 

2. Hráčem ricochetu – juniorem se v duchu těchto kritérií stává ten hráč registrovaného 

oddílu ricochetu, který je řádně individuálně registrován u ČRA a za kterého byl včas a 

řádně uhrazen individuální hráčský poplatek. 

 

3. Junior se zúčastnil většiny (v sezóně, kdy je pořádán sudý počet turnajů znamená splnění 

tohoto kritéria účast při polovině) ze všech pořádaných turnajů juniorů, tj. včetně MR 

juniorů, vypsaných ČRA v dané sezoně. K počtu odehraných turnajů se započítávají i 

odehraná utkání juniora/juniorky na turnaji dospělých či v Lize družstev. 

 

4. Klub/centrum obdrží za každého juniora (za podmínky splnění podmínek 2. a 3.), který 

zvítězí v některém z turnajů juniorů jednorázovou výkonnostní dotaci ve výši 300,- Kč.  

 

5. Klub/centrum obdrží za každého hráče, který se umístí v turnaji juniorů na 2. - 5. místě ve 

své či starší kategorii jednorázovou výkonnostní dotaci ve výši 200,- Kč.  

 

Dotace budou splatné ke konci příslušné sezóny.  
 

Návrh zpracoval VV dne 10. dubna a schválil dne 14. 4. 2010 s platností od sezóny 2009/2010. 


