Personální obsazení VSC PRAHA
(Vysokoškolské sportovní centrum – sekce krasobruslení)

Sezóna 2021 - 2022
(platnost od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022)
Dospělí:
Skupina A
Martin Bidař
Michal Březina
Eliška Březinová
Elizaveta Zhuk

sportovní dvojice
sólo
sólo
sportovní dvojice

Skupina B
Filip Taschler
Natálie Taschlerová

taneční páry
taneční páry

Skupina C
Jiří Bělohradský
Georgii Reshtenko

sólo
sólo

Mládež:
Skupina D
Mykyta Husakov
Daniel Mrázek
Kateřina Mrázková

sportovní dvojice
taneční páry
taneční páry

A – nejvyšší výkonnostní skupina (OH)
B – druhá nejvyšší výkonnostní skupina (ME, MS, MSJ)
C – třetí nejvyšší výkonnostní skupina (ISU Challenger, JGP)
D – čtvrtá nejvyšší výkonnostní skupina (kandidáti JGP)
Vedle péče o výše uvedené členy bude sekce poskytovat konzultace a tréninkové stáže
závodníkům zařazeným do SCM ČKS a PRTM.

Personální obsazení sportovního centra mládeže
(platnost od 1. 9. 2021)

SCM při ČKS
a/ detašované pracoviště Brno
1. Adéla Neveselá (TJ Stadion Brno, sólo, trenérka L. Kratěnová)
2. Filip Taschler* (VSK Technika Brno, tance na ledě, trenéři M. Zanni, B.
Řezníčková)
3. Natálie Taschlerová (VSK Technika Brno, tance na ledě, trenéři M. Zanni, B.
Řezníčková)
4. Barbora Vránková (SVČ KK Baník Hodonín, sólo, trenéři S. Davydov, A.
Kravtsova, R. Březina)
5. Michaela Vrašťáková (SC Kuřim, sólo, trenér R. Březina)
6. Tereza Zendulková (VSK Technika Brno, sólo, trenérka M. Hájková)

b/ detašované pracoviště Ostrava
7. Damián Malczyk (BK Ostrava, sólo, trenér S. Židek)
8. Dominika Motlochová (BK Ostrava, sólo, trenérka N. Simaová)

c/ detašované pracoviště Praha
9. Matyáš Bělohradský (HC Stadion Cheb, sólo, trenéři L. Magri, M. Sedláčková, A.
Turenko)
10. Denisa Cimlová (ATV Praha, tance na ledě, trenéři R. Pelizzola, B. Fusar Poli**,
L. Csölley**)
11. Oluša Gajdošová (SKK Sparta, sólo, trenérky K. Pavlovičová, K. Kamberská)
12. Vilém Hlavsa (Kraso Krnov, tance na ledě, trenéři R. Pelizzola, B. Fusar Poli**, L.
Csölley**)
13. Barbora Kuciánová (USK Praha, sportovní dvojice, trenér P. Bidař)
14. Noemi Mikešová (USK Praha, sólo, trenérka B. Kostková)
15. Daniel Mrázek (KK Nymburk, tance na ledě, trenéři M. Zanni, B. Řezníčková)
16. Kateřina Mrázková (KK Nymburk, tance na ledě, trenéři M. Zanni, B. Řezníčková)
17. Jáchym Novák (USK Praha, tance na ledě, trenér M. Novák)
18. Emílie Odnohová (USK Praha, sólo, trenérka M. Procházková)
19. Thea Reichmacherová (SKK Mariánské Lázně, sólo, trenérky M. Škorničková, E.
Liashenko)
20. Georgii Reshtenko (ATV Praha, sólo, trenér M. Matloch, R. Usatov)
21. Nikola Rychtaříková (KK Pardubice, sólo, trenérka O. Holubíková**)
22. Soňa Řehořková (SKK Sparta, sólo, trenérka K. Kamberská)
23. Ellen Slavíčková (USK Praha, sólo, trenéři Michal Matloch, Wendy Olsen)
24. Karolína Smolová (BK Variace Liberec, sólo, trenér J. Sviatko)
25. Lukáš Vochozka (USK Praha, sportovní dvojice, trenér P. Bidař)
26. Barbora Zelená (USK Praha, tance na ledě, trenér M. Novák)
* jsou zařazeni jako sportovci kategorie U23 dle aktuální metodiky programu sportovní
talent NSA
** uvedení trenéři nemají dostatečnou kvalifikaci dle metodiky programu sportovní talent
NSA, proto jejich náklady nemohou být hrazeny prostřednictvím SCM ČKS

Výkonnostní kritéria SCM pro sezónu 2021/2022
(plnění od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022)
rozhodující kritéria:
- datum narození 01. 07. 2006 a mladší:
 úspěšně předváděný dvojitý Axel - dívky i chlapci
 úspěšně předváděný 2 trojité skoky – dívky
 úspěšně předváděné 2 různé trojité skoky – chlapci
- datum narození 01. 07. 2004 – 30. 06. 2006:
 úspěšně předváděný dvojitý Axel - dívky i chlapci
 úspěšně předváděné 2 různé trojité skoky
a úspěšně předváděné 3 trojité skoky (celkem) – dívky
 úspěšně předváděné 3 různé trojité skoky
a úspěšně předváděné 4 trojité skoky – chlapci
- datum narození 30. 06. 2004 a starší:
 úspěšně předváděný trojitý Axel - chlapci
 úspěšně předváděné 3 různé trojité skoky
a úspěšně předváděné 4 trojité skoky – dívky
 úspěšně předváděné 4 různé trojité skoky
a úspěšně předváděné 5 trojitých skoků – chlapci
pomocná kritéria (bez ohledu na uvedené pořadí):
- sportovec musí soutěžit minimálně v juniorské kategorii,
- umístění na M ČR,
- výsledky na J GP,
- výsledky na pohárových soutěžích,
- plnění testů výkonnosti,
- perspektiva pro párové kategorie

Výkonnostní kritéria budou sledována průběžně na všech mezinárodních i mistrovských
soutěžích a dále na soutěžích Českého poháru.
Jednou z podmínek zařazení do SCM je průběžné, opakovaně splnění kritérií, minimálně
však 2x v soutěžní sezoně.
Plnění kritérií pro zařazení do SCM ČKS je POUZE jednou z podmínek zařazení. O návrhu
pro zařazení rozhoduje TMK ČKS, a to podléhá usnesení předsednictva ČKS.
Zařazení je možné pouze k 1. 1. a/nebo 1. 4. a/nebo 1. 7. a/nebo 1. 9. příslušného
kalendářního roku.

KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ SPORTOVCŮ V TANCÍCH NA LEDĚ
DO SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE (SCM)
Taneční pár soutěžící v sezóně 2020/2021 v kategorii Intermediate Novice - TP nebo
Advanced Novice - TP:
1. musel se v sezóně 2020/2021 v dané kategorii zúčastnit MČR 2021 a minimálně
jednoho mezinárodního závodu ISU (v případě, že se taneční pár z důvodu
onemocnění či úrazu nezúčastní MČR, může tento závod při vyhodnocování
nahradit druhý mezinárodní závod)
2. musí splnit níže předložené požadavky v jednotlivých soutěžních částech (PT,
VT), a to minimálně 3x pro každý vyhodnocený závod
Požadavky v jednotlivých soutěžních částech (dle kategorií)

Intermediate Novice
Předepsaný tanec 1 Technická známka - nehodnotíme
Předepsaný tanec 2 Technická známka- nehodnotíme
Předepsaný tanec 1 zisk bodové hodnoty za programové komponenty vyšší než 7 bodů;
stačí alespoň u jednoho ze dvou předváděných PT v soutěži
Předepsaný tanec 2 zisk bodové hodnoty za programové komponenty vyšší než 7 bodů;
stačí alespoň u jednoho ze dvou předváděných PT v soutěži
Volný tanec

min. 3x L2 (celkem jsou 4 požadované prvky včetně hodnocení SyTw, pro
chlapce a dívky zvlášť, na kterých mohou TP získat uvedené úrovně
hodnocení, nezapočítávají se choreografické prvky)

Volný tanec

zisk bodové hodnoty za programové komponenty vyšší než 11 bodů

Advanced Novice
Předepsaný tanec 1 min. 1x L3, 2x L2 u požadovaných sekcí (PT obsahuje 4 sekce); stačí
alespoň u jednoho ze dvou předváděných PT v soutěži
Předepsaný tanec 2 min. 1x L3, 2x L2 u požadovaných sekcí (PT obsahuje 4 sekce); stačí
alespoň u jednoho ze dvou předváděných PT v soutěži
Předepsaný tanec 1 zisk bodové hodnoty za programové komponenty vyšší než 11,5 bodu;
stačí alespoň u jednoho ze dvou předváděných PT v soutěži
Předepsaný tanec 2 zisk bodové hodnoty za programové komponenty vyšší než 11,5 bodu;
stačí alespoň u jednoho ze dvou předváděných PT v soutěži
Volný tanec

min. 3x L3 a 1x L2 (celkem je 5 požadovaných prvků včetně hodnocení
SyTw, pro chlapce a dívky zvlášť, na kterých mohou TP získat uvedené
úrovně hodnocení, nezapočítávají se choreografické prvky)

Volný tanec

zisk bodové hodnoty za programové komponenty vyšší než 17 bodů

Taneční pár aspirující na zařazení do SCM by měl v sezoně 2021/2022 soutěžit v
juniorské kategorii.
Při prověrkách výkonosti by měl TP v kategorii juniorů splnit níže předložené požadavky v
jednotlivých soutěžních částech (RT, VT), a to minimálně 2x. Stejně tak při soutěžích v
průběhu závodní sezóny, aby TP splnil požadavky pro udržení své pozice v SCM (pro
udržení pozice v SCM musí TP (nováček mezi juniory) splnit níže uvedené požadavky na
MČR či mezinárodním závodě).

Požadavky v jednotlivých soutěžních částech
Junioři (nováčci v juniorské kategorii)
min. 2x L3, 2x L2 (celkem je 6 požadovaných prvků včetně hodnocení
Rytmický tanec
SqTw, pro chlapce a dívky zvlášť, na kterých mohou získat uvedené úrovně
hodnocení)
Rytmický tanec

zisk bodové hodnoty za programové komponenty vyšší než 15 bodů

Volný tanec

min. 1x L4, 2x L3, 2x L2 (celkem je 8 požadovaných prvků včetně
hodnocení SyTw, pro chlapce a dívky zvlášť, na kterých mohou získat
uvedené úrovně hodnocení, nezapočítávají se choreografické prvky)

Volný tanec

zisk bodové hodnoty za programové komponenty vyšší než 25 bodů

Taneční pár soutěžící v sezóně 2020/2021 v kategorii Junioři – TP:
1. musí se v sezóně 2021/2022 v dané kategorii zúčastnit MČR 2022 a minimálně
jednoho mezinárodního závodu ISU (v případě, že se taneční pár z důvodu
onemocnění či úrazu nezúčastní MČR, může tento závod při vyhodnocování
nahradit druhý mezinárodní závod)
2. musí splnit předložené požadavky v jednotlivých soutěžních částech (RT, VT),
a to minimálně 2x pro každý vyhodnocený závod
Požadavky v jednotlivých soutěžních částech
Junioři
Rytmický tanec

min. 2x L4, 2x L3 (celkem je 6 požadovaných prvků včetně hodnocení
SqTw, pro chlapce a dívky zvlášť, na kterých mohou získat uvedené úrovně
hodnocení)

Rytmický tanec

zisk bodové hodnoty za programové komponenty vyšší než 18 bodů

Volný tanec

min. 2x L4, 3x L3 (celkem je 8 požadovaných prvků včetně hodnocení
SyTw, pro chlapce a dívky zvlášť, na kterých mohou získat uvedené úrovně
hodnocení, nezapočítávají se choreografické prvky)

Volný tanec

zisk bodové hodnoty za programové komponenty vyšší než 30 bodů

Pomocná kritéria pro zařazování do SCM (bez ohledu na uvedené pořadí):
- pár musí soutěžit minimálně v juniorské kategorii,
- umístění na MČR,
- výsledky na JGP a mezinárodních závodech,
- výkon na prověrkách ČKS,
- perspektivní růst tanečního páru.
O návrhu pro zařazení rozhoduje TMK ČKS, a to podléhá usnesení předsednictva ČKS.
Zařazení je možné pouze k 1. 1. a/nebo 1. 4. a/nebo 1. 7. a/nebo 1. 9. příslušného
kalendářního roku.

Personální obsazení Projektu a Předprojektu rozvoje talentované
mládeže ČKS k 1. 9. 2021

Členové PRTM
1. Červenková Kateřina
2. Hanušová Kateřina
3. Kubáňová Eliška
4. Kuciánová Viktorie
5. Kvíderová Alžběta
6. Pártlová Kristýna
7. Sukupová Markéta
8. Tykal Jakub
9. Tykalová Barbora
10. Vallová Adéla
11. Warisch Vojtěch
12. Zrnová Karolína
Kandidáti PRTM
1. Cerovská Adéla
2. Fojtíková Nikola
3. Fuková Emma
4. Hořčičková Jana
5. Hrdličková Kateřina
6. Křivová Viktorie
7. Taubeová Veronika

KK Chomutov
KK Pardubice
FSC Kopřivnice
BK České Budějovice
BK České Budějovice
USK Praha
TJ Stadion Brno
BK Uherský Brod
BK Uherský Brod
SC Kuřim
BK Ostrava
USK Praha

Trenér (-ka):
M.Jelínková*
O.Petrementová*
V.Milčinská/M.Milčinská
I.Bidařová
I.Bidařová
E.Horklová
P.Skotalová
K.Tykalová, E. Horklová
K.Tykalová, E. Horklová
R.Březina
S.Žídek/L.Ovčáček
K.Matějů*/M.Procházková

TJ Stadion Brno
KC Valašské Klobouky
BK České Budějovice
KK Pardubice
SKK Sparta Praha
BK Příbram
BK Ostrava

Trenér (-ka):
P.Skotalová
**
I.Bidařová
O.Petrementová*
K.Kamberská
H.Křivová, J.Sviatko
L.Ovčáček

* uvedené trenérky nemají dostatečnou kvalifikaci dle metodiky programu sportovní talent
NSA, proto jejich náklady nemohou být hrazeny prostřednictvím PRTM ČKS
** trenérka bude na seznam uvedena po prokázání trenérské kvalifikace

PPRTM
1. Burdová Ellen
2. Ciprová Tereza
3. Chmelová Denisa
4. Kotová Viktorie
5. Křížová Veronika
6. Lochovská Viola
7. Macíková Karolína
8. Mertlová Sofie
9. Vorlíčková Tereza
10. Vršek Jan
11. Vymazalová Kristýna
12. Robinson Samantha

KK Pardubice
Sport Most
KK Pardubice
KK Pardubice
HC Tábor
KK Nejdek
VSK Technika Brno
BK České Budějovice
BK Hradec Králové
BK Ostrava
BK Uherský Brod
VSK Technika Brno

Trenér (-ka):
O.Petrementová*
M.Smolková
O.Petrementová*
O.Holubíková*
E.Nowická*
M.Škorničková
**
J.Tomanová
N.Milerová
L.Ovčáček
K.Tykalová
**

* uvedené trenérky nemají dostatečnou kvalifikaci dle metodiky programu sportovní talent
NSA, proto jejich náklady nemohou být hrazeny prostřednictvím PPRTM ČKS
** trenérka bude na seznam uvedena po prokázání trenérské kvalifikace

Výkonnostní kritéria PRTM pro sezónu 2021/2022
(plnění od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022)
Rozhodující kritéria - sólo:
1.7.2007 – 30.6.2008
 Splnění testu dle věku na zelenou
 Účast na MČR
 Všechny dvojité skoky včetně 2 Axela a jejich kombinace
 Jeden trojitý skok
1.7.2008 – 30.6.2009
 Splnění testu dle věku na zelenou
 Účast na MČR
 Všechny dvojité skoky včetně 2 Axela
1.7.2009 – 30.6.2010
 Splnění testu dle věku na zelenou
 Účast na MČR
 Všechny dvojité skoky, kombinace dvou dvojitých skoků
1.7.2010 – 30.6.2011
 Splnění testu dle věku na zelenou
 Účast na MČR
 Zvládnuté všechny dvojité skoky, kombinace s dvojitým skokem
1.7.2011 – 30.6.2012
 Splnění testu dle věku na zelenou
 Účast na MČR
 Zvládnuté všechny dvojité skoky
1.7.2012 – 30.6.2013
 Splnění testu dle věku na zelenou
 Účast na MČR
 Zvládnuté minimálně tři různé dvojité skoky

Taneční páry:
1.
musí v sezóně startovat v kategorii Advanced Novice
2.
musí se v sezóně v dané kategorii zúčastnit MČR a minimálně jednoho
mezinárodního závodu ISU (v případě, že se taneční pár z důvodu onemocnění či úrazu
nezúčastní MČR, může tento závod při vyhodnocování nahradit druhý mezinárodní závod)
3.
musí splnit předložené požadavky v jednotlivých soutěžních částech (PT, VT), a to
minimálně 3x pro každý vyhodnocený závod.
Požadavky v jednotlivých soutěžních částech kategorie Advanced Novice:
Předepsaný tanec 1 min. 3x L2 u požadovaných sekcí (PT obsahuje 4 sekce); stačí
alespoň u jednoho ze dvou předváděných PT v soutěži
Předepsaný tanec 2 min. 3x L2 u požadovaných sekcí (PT obsahuje 4 sekce); stačí
alespoň u jednoho ze dvou předváděných PT v soutěži
Předepsaný tanec 1 zisk bodové hodnoty za programové komponenty vyšší než 11 bodů;
stačí alespoň u jednoho ze dvou předváděných PT v soutěži
Předepsaný tanec 2 zisk bodové hodnoty za programové komponenty vyšší než 11 bodů;
stačí alespoň u jednoho ze dvou předváděných PT v soutěži
Volný tanec

min. 2x L3 a 2x L2 (celkem 5 požadovaných prvků včetně hodnocení
SyTw, pro chlapce a dívky zvlášť, na kterých mohou TP získat
uvedené úrovně hodnocení, nezapočítávají se choreografické prvky)

Volný tanec

zisk bodové hodnoty za programové komponenty vyšší než 16 bodů

Kritéria pro PRTM budou sledována průběžně na všech pohárových i mezinárodních
soutěžích
Plnění kritérií pro zařazení do PRTM ČKS je POUZE jednou z podmínek zařazení. O
návrhu pro zařazení rozhoduje TMK ČKS, a to podléhá schválení P ČKS.

Personální obsazení Projektu Rafael k 1. 4. 2020
Skupina A (plnila na 100%)
1. Kristýna Pártlová
2. Markéta Sukupová

Skupina B (plnila na 50%)
1. Thea Reichmacherová
Skupina C (plnila na 30%)
1. Barbora Kuciánová

Výkonnostní kritéria pro Projekt Rafael pro sezónu 2021-22:
Cíl:

motivovat závodníky k zvládnutí a předvádění obtížnějších závodních programů,
které by byly konkurence schopné na vrcholných seniorských i juniorských
šampionátech

Důvod: spolupráce se špičkovým trenérem Rafaelem Arutyunyanem s výhledem na
účast na ZOH 2022, případně 2026.
Výkonnost závodníků bude sledována v průběhu celé sezóny 2021-22 a bude bráno
v úvahu, zda závodníci obtížnější elementy do programů zařazují a jak se jejich
výkonnost zvyšuje.
Cílem programu Rafael je, aby výkonnost byla optimální na ZOH 2022, případně 2026.
Tato kritéria jsou podpůrným vodítkem pro kontrolu výkonnosti a jejího růstu u
jednotlivých závodníků do Projektu Rafael zařazených.
Na konci sezóny 2021-22 bude individuálně trenér-závodník-ČKS vše konzultováno.

Dívky:
seniorky – 2A, 4 různé trojité skoky předváděné v jedné volné jízdě, piruety L4, kroková
sekvence L3
juniorky – 2A, 4 trojité skoky (tři různé) předváděné v jedné volné jízdě, piruety L4,
kroková sekvence min. L2
žačky - 2A, 3 trojité skoky (dva různé) předváděné v jedné volné jízdě,
mladší žačky - 2A, 2 trojité skoky předváděné v jedné volné jízdě.

Chlapci:
senioři – 3A, všechny trojité skoky a jejich kombinace předváděné v jedné volné jízdě,
zařazovat do závodních programů min. jeden čtverný skok
junioři – 3A, všechny trojité skoky a jejich kombinace předváděné v jedné volné jízdě,
piruety L4, kroková sekvence L3
žáci – 2A, 4 různé trojité skoky
žáci mladší – 2A, 3 různé trojité skoky

Vysvětlivky:
Seniorky, senioři = plní kritéria, pokud odpovídají seniorské kategorii věkem (19+)
Ostatní kategorie = závodní kategorie = plní kritéria pro kategorii, ve které soutěží

Pravidla úhrad na akcích ČKS, včetně prověrek
výkonnosti - VSC, SCM, PRTM a PPRTM, projekt Rafael
-

-

-

-

I. Obecné:
Obecně se stanovuje na všech akcích ČKS finanční spoluúčast účastníků akce.
Na všech akcí pořádaných ČKS si trenéři s nižší licencí než je licence B, trenér II. třídy
musí vždy uhradit účastnický poplatek ve výši odpovídající nákladům na jejich pobyt a
stravu na této akci.
Na všech akcích pořádaných ČKS by osobám bez trenérské licence a/nebo trenérům, kteří
nejsou zařazeni na seznamu trenérů ČKS pro příslušnou sezónu, ve které se akce koná,
neměl být umožněn pobyt na těchto akcích, a tudíž by po nich neměla být ze strany ČKS
vyžadována žádná finanční spoluúčast.
Finanční spoluúčast se stanovuje vždy v konkrétní výši, a to vždy stejně pro skupinu
účastníků zařazených do stejné výkonností skupiny/ programu ČKS (držitelé
reprezentačních smluv, VSC, SCM, PRTM, PPRTM, projekt Rafael).
Předsednictvo ČKS může v odůvodněných a mimořádných případech rozhodnout, že na
danou akci nebude finanční spoluúčast od sportovců a trenérů vyžadována, či naopak že
bude finanční spoluúčast stanovena odlišným způsobem. Prioritně ale musí být
postupováno dle níže uvedených pravidel.

II. Prověrky výkonnosti:
-

-

-

-

-

-

-

-

Při prověrkách výkonnosti se stanovuje finanční spoluúčast pro nově zařazené sportovce
do SCM k 1. 1. a/nebo 1. 4. a/nebo 1. 7. daného roku, ve kterém se prověrky výkonnosti
konají, ve výši stravy pro sportovce a jeho trenéra, která jim dle jejich požadavků bude
případně zajištěna ze strany ČKS. Ostatní náklady související s účastí na této akci jsou
hrazeny ze strany ČKS.
Ostatním sportovcům majícím reprezentační smlouvy, či jsou-li členy VSC nebo členy SCM,
déle než je uvedeno výše, a jejich trenérům nevzniká žádná finanční spoluúčast na této
akci.
Pokud má trenér na této akci více sportovců, přičemž na některé se vztahuje finanční
spoluúčast a některé nikoliv, platí, že tomuto trenérovi nevzniká žádná spoluúčast na této
akci.
Ostatním sportovcům, kteří nejsou povinni se prověrek výkonnosti účastnit, ale k účasti se
přihlásí dobrovolně, je stanoveno k úhradě startovné pro účast na akci a jsou jimi hrazeny
rovněž i další případné náklady související s jejich účastí na akci.
III. Výcvikové tábory
Při výcvikových táborech (dále jen VT) pořádaných ČKS se výše finanční spoluúčasti
stanovuje následovně: pro sportovce zařazené do SCM 150Kč/den/sportovec, pro
sportovce zařazené do PRTM 250Kč/den/sportovec, pro sportovce zařazené do kandidátů
PRTM a do PPRTM druhým rokem 500Kč/den/sportovec pro sportovce zařazené do
PPRTM prvním rokem 1000Kč/den/sportovec.
Trenérům sportovců nově zařazených do PPRTM, PRTM (včetně kandidátů PRTM)
majícím trenérskou licenci minimálně B, trenér II. třídy se stanovuje úhrada první účasti na
VT ve výši pobytu a stravy. Pokud má trenér na této akci více sportovců, platí, že výše jeho
finanční spoluúčasti je poměrně snížena k počtu daných sportovců již vedených v systému.
Pro sportovce zařazené do VSC a/nebo držitele reprezentačních smluv účastnící se akcí
pořádaných ČKS určené pro SCM, PRTM a PPRTM bude finanční spoluúčast stanovena
vždy individuálně, dle akce a nákladů souvisejících s účastí takového závodníka a jeho
trenéra na dané akci.
Při neúčasti závodníka na VT, je-li předem a řádně omluven vedoucímu akce, se výše
uvedená finanční spoluúčast vrací.

