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Grantový program ČTA
„Krajské série mládeže a Partnerské závody 2021“

Obsah
Tento Grantový program je projektem České triatlonové asociace (dále jen ČTA) a je určen
k podpoře aktivit:


Krajských triatlonových svazů (dále jen KTS), které zastřešují pořadatele triatlonových
soutěží pro děti a mládež ve svém regionu,



projektu „Triatlon Děti“,



partnerských závodů, které se významně podílí na propagaci triatlonu.

1 Cíle
1.1

Podpořit a zkvalitnit práci s mládeží na krajských úrovních.

1.2

Finančně i materiálně podpořit kvalitu mládežnických závodů na úrovni krajských sérií
a akcí.

1.3

Zajistit trvale udržitelný rozvoj ČTA, nábor nových členů a zakládání nových
základních jednotek – klubů, jednotlivců, popř. tréninkových skupin.

Zodpovídá: Bc. Tomáš Petr, technický ředitel ČTA
tomas.petr@triatlon.cz
V Praze, 1.4.2021
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2 Forma a výše podpory
2.1

Hlavní podpora závodů

2.1.1 Krajské série mládeže



finanční příspěvek či dar ve výši max. 30.000,-Kč/ série na uspořádání seriálu 3 závodů
pro mládež v rámci příslušného kraje,



bonus-finanční příspěvek či dar v případě, že se závod dokončí více jak 30 sportovců
v žákovských kategoriích 8-15 let ve výši 5.000,- Kč/závod.

2.1.2 Partnerský závod



Finanční příspěvek či dar ve výši max. 10.000,-Kč/ závod nebo zajištění časomíry či
ostatní materiální podpora (POZOR! tato podpora může být následně odečtena z
finančního příspěvku či daru přiděleného ČTA v rámci jiného podpůrného grantového
programu ČTA) při uspořádání Partnerského závodu.

2.2

Zvláštní podpora KTS

2.2.1 Paušální finanční podpora KTS
Paušální podpora či dar ve výši 3.000,-Kč na činnost KTS, kteří se přihlásí do tohoto
grantového programu a splní ostatní body grantového programu. Příspěvek je určen
pouze pro KTS se samostatnou právní subjektivitou. V případě zastupování KTS není
nárok na paušální finanční příspěvek či dar.
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2.2.2 Materiální a jiná podpora
Medaile na mistrovství kraje - sady medailí pro dekorování mistrů příslušného kraje
maximálně však 18 sad dle kategorií stanovených ČTA.
Ostatní materiál - jedná se o podporu ve formě dodání materiálních potřeb pro pořádání
závodu. Pozor tato podpora může být následně odečtena z finanční podpory či daru
přiděleného ČTA v rámci tohoto či jiného grantového programu ČTA.
2.2.3 Mediální

podpora

na

www.czechtriseries.cz

,

www.triatlon.cz,

www.triatlonprodeti.cz či jiná.
2.2.4 Jiná podpora - na pořadatele, je-li členem ČTA a není obchodní společností, se na
jakožto sdružený subjekt ČTA, vztahuje smlouva uzavřená mezi ČOV a subjekty
OSA a INTEGRAM.

2.3

Pravidla a podmínky poskytnutí podpory
 Výše specifikovaná podpora může být poskytnuta pouze v případě uzavření
smlouvy mezi žadatelem a ČTA.


KTS (POZOR! pouze platný člen ČTA), či jím jmenovaný subjekt (pouze člen
ČTA s uděleným čestným prohlášením podepsaným předsedou KTS o
zastupování KTS)*, nebo pořadatel Partnerského závodu (POZOR! pouze
platný člen ČTA; partnerský závod je dále specifikován v soutěžní směrnici
2021 (dále jen SS 2021) jako žadatel a garant vyplní přihlášku (formulář)
s uvedením všech náležitostí. Nesmí se jednat o obchodní subjekt.



Zajištění organizace sérií soutěží KTS, které budou organizovány v každém
kraji ČR pro věkové kategorie od 8 do 15 let v kategoriích tak, jak odpovídá
pravidlům triatlonu a SS 2021.



Pořadatel uvede název kategorie podle SS 2021.



Na akci bude přítomen min. 1. rozhodčí ČTA minimálně IV. třídy na náklady
pořadatele.



Krajský pohár mládeže - série v každém kraji ČR bude sestávat z minimálně tří
závodů, a z toho bude minimálně jeden závod v triatlonu a jeden ze závodů bude
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Mistrovstvím kraje. Každý závod je třeba předložit na samostatném formuláři –
Přihlášky (viz níže).


Závod bude uznán a započítán do výpočtu příspěvku či daru v případě, budou-li
požadované informace o závodu zveřejněny v termínech v informačním
systému www.czechtrieseries.cz, zde se jedná zejména o:
a) Propozice (minimálně 4 týdny před závodem) s uvedením všech
náležitostí, zejména časového rozpisu, map tratí, kontaktu na pořadatele,
propagováním spolupráce s ČTA (umístění loga ČTA, dále pak přihlášky,
výsledky a fotodokumentace).
b) Přihláška (minimálně 4 týdny před závodem) - přihlašování na závody
bude realizováno pouze prostřednictvím www.czechtrieseries.cz.
c) Výsledky - závod bude uznán a započítán do výpočtu příspěvku či daru
tehdy, splní–li podmínky zpracování a výsledky jednotlivého závodu budou
předány v požadovaném formátu nejpozději do 5 dnů od jeho uskutečnění
osobě zodpovědné za technické záležitosti.
d) Rozhodčí ČTA – na jednotlivém závodě musí být účasten a plnit funkci
rozhodčího licencovaný rozhodčí ČTA, který bude zajištěn přímo na náklady
ČTA.



V propozicích, výsledcích závodu, popřípadě plakátech k závodu a v místě závodu
bude pořadatel prezentovat logo České triatlonové asociace. Popřípadě dle
požadavku i další loga, určená ČTA.



Termín závodu v daném kraji nesmí kolidovat se závodem Českého poháru ve
stejném kraji.



Závod nesmí být současně zařazen do Českého poháru či jiné projektu podpory
závodů ČTA.



Žadatel bude respektovat pravidla ČTA. Žadatel bude zejména pak dbát na
bezpečnost a povede maximální úsilí k dobré prezentaci závodu, samotného
průběhu a vyhlášení vítězů, které by mělo proběhnout v důstojném prostředí. Toto
vše tak, aby byl kladně prezentován nejen pořadatel,



ale i ČTA. Případná hrubá porušení tohoto ujednání mohou být řešena krácením či
odebráním přiděleného finančního příspěvku či daru.



V případě vypsání kategorií pro dospělé, pořadatel garantuje pro předem přihlášené
závodníky s platnou závodní licencí ČTA snížené startovné o 50,-Kč.
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Partnerský závod je dále specifikován v Soutěžní směrnici 2021.



ČTA zařadí maximálně 14 žádostí pro krajské série mládeže (kraj ČR - jedna žádost
Krajský pohár) a žádostí partnerské závody maximálně 14.

2.4

Vyúčtování
Poskytnutí finančních prostředků či daru podléhá vyúčtování. Následně s formulářem
vyúčtování bude třeba doložit účetní doklady k vynaloženým prostředkům s účelem
vážícím se k pořádání závodu. Vyúčtování musí být provedeno a předáno ČTA do
termínu uvedeného ve smlouvě. V případě použití podkladů pro vyúčtování cizích
dodavatelských subjektů bude požadováno dodání výpisu z bankovního účtu žadatele s
vyznačením převedení čerpaných prostředků či daru na jmenované dodavatelské
subjekty.

2.5

Podání žádosti
 Konečným termínem podání žádostí pro Krajské série a partnerské závody na
sekretariát ČTA,

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, je středa 20.5.2021 do

12:00.


Zodpovědnou

osobou

tomas.petr@triatlon.cz,

je
pro

pro

technické

administrativní

záležitosti
činnost

Tomáš

Antonín

Petr,
Bauer,

triatlon@triatlon.cz.



Žadatel dodá ČTA při vyúčtování krátkou fotodokumentaci ze závodu. Tato
bude zachycovat zejména propagaci ČTA či daných partnerů a obecně mapovat
průběh závodu.

2.6

Hodnocení

2.6.1 Zařazení žádostí do programu:
1. člen/nečlen ČTA, uhrazeny, neuhrazeny příspěvky 2020 (2021),
2. kvalita a obsah vyplněné přihlášky,
3. legislativní samostatnost KTS,
4. předchozí historie pořádání a spolupráce s ČTA,
5. dodržení věkových kategorií ČTA zejména u dětí.
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2.6.2 Vyhodnocení realizace žádostí:
1. člen/nečlen ČTA, uhrazeny, neuhrazeny příspěvky2020/2021,
2. registrace,

přihlašování

a

podklady

umístěné

v termínech

na

www.czechtrieseries.cz.
3. výsledky umístěné na czechtriseries.cz nebo předány v požadovaném formátu,
4. propagaci spolupráce s ČTA v propozicích, výsledcích a plakátech akce, atd.,
5. dodržení věkových kategorií ČTA u žákovských kategorií.
6. počet dokončivších závodníků v žákovských kategoriích (30 a více),
7. již realizovaná jiná, než finanční podpora závodu (např. výsledkový servis, atd.),
8. kvalitní a důstojná organizace akce,
9. bezpečnost, důstojné vyhlášení výsledků a dobré jméno triatlonu.

O přiznání Grantu rozhoduje Rada ČTA na základě návrhu technického ředitele ČTA.
Výsledné rozhodnutí bude vydáno formou zápisu z jednání.

2.7

Způsob čerpání podpory
 Po splnění podmínek žádosti je podpora či dar poskytován na základě písemné
smlouvy mezi ČTA a KTS a splnění podmínek programu. V této smlouvě je
specifikován způsob řešení čerpání prostředků či jiné podpory (např. převod
prostředků, dodání materiálu).


ČTA se vyhrazuje právo uvolnit finanční podporu či dar dle aktuálních
finančních možností ČTA s případnou prodlevou ne delší než 4 měsíce.



Grantová podpora je poskytována ve dvou fázích (1. Fáze - umístění propozic a
přihlášek k závodu na www.czechtriseries.cz, poskytnutí materiální a jiné
podpory; 2. Fáze - převodu prostředků po splnění všech dalších podmínek).



Subjekt může být přijímatelem prostředků ze státní dotace či jiných veřejně
prospěšných prostředků. V takovém případě pořadatel odpovídá za využití
finančních prostředků státní dotace v souladu s příslušnými obecně platnými
právními předpisy, s pokyny a rozhodnutími MŠMT ČR a s příslušnými
předpisy a nařízeními ČTA. Pořadatel se zavazuje, že použije podporu ke
stanovenému účelu. Pořadatel v plném rozsahu nese náklady a sankce, vzniklé
případným porušením podmínek pro poskytnutí dotace.
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Grantová podpora se může poskytovat jen do vyčerpání finančních prostředků
v daném kalendářním roce.



Na přiznání Grantové podpory není právní nárok.



ČTA si vyhrazuje právo výši podpory změnit či grant přímo zrušit.
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P Ř I H L Á Š K A - žadatel
Kontaktní údaje
Žadatel:
Název akce nebo série:
Statutární zástupce
Kontakt (tel., e-mail):
Pořadatel- žadatel, název
Adresa:
IČO:
Číslo účtu:
ANO

NE

Člen (platný) ČTA
Prezentace akce série na www:

Prohlášení předkladatele a garanta

Prohlašuji dle nejlepšího svědomí, že veškeré údaje uvedené v předložené žádosti jsou pravdivé.
Předkladatel a garant, resp. pořadatelé vypsaných triatlonových soutěží mají ke dni podání
přihlášky o Grantový program vyrovnány veškeré finanční závazky vůči ČTA.

Datum: ………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………
Příjmení, jméno statutárního zástupce

Podpis

PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE NA ADRESU:
Česká triatlonová asociace, Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6
Případné doplňující informace k programu „Krajské poháry mládeže a Partnerské závody 2021“ můžete
adresovat na kontakt: tomas.petr@triatlon.cz.
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Závod přihlášený do programu:
Duatlon – Aquatlon – Triatlon (nehodící škrtněte)
Název akce:
Statut akce (zařazení do série, poháru)
Termín akce:
Ředitel akce, kontakt. (tel., e-mail):
Pořadatel
Adresa:
IČO:
ANO
Člen (platný) ČTA
Prezentace akce na www:
Registrace, přihlášky přes CTS
Vypsané kategorie dle SS 2021
Od kdy (datum)
Žákovské kategorie dle SS 2021
Distance, tratě dle SS 2021
Předpokládaný

počet

závodníků

Počet
žáků 8-11 let:
v závodě:
Počet žáků 12-15 let:
Výsledky zpracuje firma
Máme zájem zajištění výsledkové firmy

NE
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Závod přihlášený do programu:
Duatlon – Aquatlon – Triatlon (nehodící škrtněte)
Název akce:
Statut akce (zařazení do série, poháru)
Termín akce:
Ředitel akce, kontakt. (tel., e-mail):
Pořadatel
Adresa:
IČO:
ANO
Člen (platný) ČTA
Prezentace akce na www:
Registrace, přihlášky přes CTS
Vypsané kategorie dle SS 2021
Od kdy (datum)
Žákovské kategorie dle SS 2021
Distance, tratě dle SS 2021
Předpokládaný

počet

závodníků

Počet
žáků 8-11 let:
v závodě:
Počet žáků 12-15 let:
Výsledky zpracuje firma
Máme zájem zajištění výsledkové firmy

NE

