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V Brně dne 17. 9.2018

Vážení sportovní přátelé,

máme za sebou ll. ročníkprojektu BRNĚNsKÉno crruTRA sPoRToVNícH NADĚJí, z.s.
a dovolujeme siVás oslovit iv letošním roce.
Cílem projektu je zabezpečit rozšířenía zlepšenítrénínkor4ých,materiálních, rehabilitačních
a lékařských podmínek pro přípravu talentovaných jedincŮ zařazených do centra, kteří spějí
k účastina oH, MS, ME a díky této podpoře zamezit odchodu nejtalentovanějších sportovců
mimo Brno aJihomoravský kraj.
Pro období 2017/2018 se nám podařilo tento projekt podpořit dotací Magistrátu města Brna
částkou 2 100 000,_ Kč a dotací Jihomoravského kraje částkou 2255 000,-Kč a podporováno
bylo 43 sportovců. očekáváme, Že podobnou částkou budeme moci podpořit vybrané
kandidáý iv následujícím období.
Do projektu budou zařazeni sportovci individuálních olympijských sportů do kategorií podle
dosaženéýkonnosti.
Pro zařazení sportovce do projektu je nutné splňovat nížeuvedené základní podmínky:

.
.
o
o
.

Členswív brněnském sportovním klubu.
Reprezentace brněnského sportovního klubu na soutěŽích.
Trenérské vedení a trénínková činnost na územíměsta Brna.
Trvalé bydliště v městě Brně a jeho okolí anebo studium na brněnských školách'
Věkové omezení do 23 let včetně (uýjimku fuoří samostatné návrhy mimořádně
talentovaných sportovců starších23 let, jejichŽ ýběr posoudí rnýhradně rnýbor BcSN).

A dále splnění některého z nížeuvedených ýkonnostních kritérií:

Skupina A

-

účastna oH, finálové umístěnína MS nebo ME seniorů nebo umístěnído
místa, eventuálně medailové umístěnína MS a ME juniorů;

8.

Skupina B _ účastna M5 a ME seniorů, finálová ldo 8.místa/ Účast na MS a ME juniorů, nebo
finálová účastna mládeŽnických oH;

Skupina C

-

mistr ČR v mládeŽnických kategoriích nebo mimořádně talentovaný jedinec
svelkou perspektivou sportovního růstu a účastínasvětové soutěŽi, dověku 18let'
Sledované a hodnocené období dosaŽených individuálních rnýsledků jednotliých sportovců či
dvojic je tentokráte dvouleté a to od 1.7.2o16 do 1.7 .2018.

unxĚNsxÉ CENTRUM SPoRTovNÍcH NaoĚÍ, z. s.
Křídlovická 911134,603 00

lČ

o+t+:sso

Bmo

;fu*
&fr**dnB

Konečnérozhodnutí o zařazení a podpoře sportovců v tomto projektu náleŽí do ýlučné
kompetence ýboru BCSN.
Dovolujeme sí Vás oslovit jako sportovní kluby, které mají ve sých řadách talentované
sportovce s perspektivou účastina ME, MS nebo oH. V případě Vašeho zájmu o zařazení
takového sportovce do projektu, prosíme o pečlivévyplnění přílohy, jenŽ je součástítohoto
dopisu. Neopomeňte i podpis a razítko sportovního klubu.

je nutné zaslat vtermínu do 30. září 2o18 na e-mailovou adresu
krejci@starezsport.cz a v kopíi na e-adresu f!kesova.bela@brno.cz. Veškeréinformace o

Vyplněnou přílohu

projektu poskytne lng. Jaromír Krejčína tel. čísle731 648 657.

Děkujeme za spolupráci
a zůstáváme s přátelským pozdravem.

doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
předseda ýboru
BRNĚNSKÉ crrurRuM sPoRToVNícH NADĚJí' z.s.
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Příloha:
Žádost o zařazení sportovce do projektu BRNĚNSKÉHo CENTRA sPoRTovtvícn NADĚJí

