BRNĚNSKÉ CENTRUM SPORTOVNÍCH NADĚJÍ, z. s.
Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČ 04143850
___________________________________________________________________________
V Brně dne 1. 9. 2021
Vážení sportovní přátelé, trenérky a trenéři,
projekt BRNĚNSKÉ CENTRUM SPORTOVNÍCH NADĚJÍ má za sebou již V. ročník. Také
v letošním roce si Vás dovolujeme oslovit, Vás - brněnské sportovní kluby, které mají ve svých
řadách talentované sportovce s perspektivou účasti na ME, MS nebo OH.
Cílem projektu je zabezpečit rozšíření a zlepšení tréninkových, materiálních, rehabilitačních
a lékařských podmínek pro přípravu talentovaných jedinců zařazených do centra, kteří spějí
k účasti na OH, MS, ME a díky této podpoře zamezit odchodu nejtalentovanějších sportovců
mimo Brno a Jihomoravský kraj.
V období let 2020/2021, kdy byl projekt podpořen dotacemi Magistrátu města Brna,
podporováno bylo 34 sportovců, z toho čtyři účastníci OH v Tokiu.

Kritéria pro výběr a zařazení sportovců do projektu BCSN 2021/2022
Do projektu budou zařazeni sportovci individuálních olympijských sportů do dvou kategorií
podle dosažené výkonnosti.
Pro zařazení sportovce jednotlivce nebo dvojice do projektu BCSN je nutné splňovat níže
uvedené základní podmínky:
•
•
•

Členství v brněnském sportovním klubu.
Reprezentace brněnského sportovního klubu na soutěžích.
Věkové rozmezí od 15 do 23 let včetně. Výjimku tvoří samostatné návrhy mimořádně
talentovaných sportovců mladších jak 15 let nebo starších 23 let, jejichž výběr a případné
zařazení do projektu posoudí výhradně výbor BCSN.

A dále splnění některého z níže uvedených výkonnostních kritérií:
Skupina A
−
−
−

účast na OH
umístění do 8. místa na MS nebo ME seniorů
medailové umístění na MS nebo ME juniorů

Skupina B
−
−
−

účast na MS nebo ME seniorů
umístění do 8. místa na MS nebo ME juniorů
umístění do 8. místa na mládežnických mezinárodních OH (EYOF)
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Sledované a hodnocené období dosažených individuálních výsledků jednotlivých
sportovců či dvojic je dvouleté a to od 1.10.2019 do 30.9.2021.
Do výběru BCSN nebudou zařazeny výsledky získané v soutěžích týmů, družstev, více než
dvou posádkových lodí, štafetových disciplín. Do výběru mohou být zařazeni sportovci
soutěžící max. ve dvojicích (párech), dvou posádkových lodích, párů ze čtyřhry v raketových
sportech apod.
Konečné rozhodnutí o zařazení a podpoře sportovců v tomto projektu náleží do výlučné
kompetence výboru BCSN.

Dovolujeme si Vás oslovit jako sportovní kluby, které mají ve svých řadách talentované
sportovce s perspektivou účasti na ME, MS nebo OH. V případě Vašeho zájmu o zařazení
takového sportovce do projektu, prosíme o pečlivé vyplnění přílohy – tabulky, která je přílohou
tohoto dopisu. Nezapomeňte na podpis a razítko sportovního klubu, který podpisem
zaručuje relevantnost uvedených dosažených výsledků! V případě nominací na ME, MS nebo
OH je třeba potvrzení svazu nebo kompetentního orgánu!
Vyplněnou přílohu je nutné zaslat nejpozději do pátku 15. října 2021 na e-mailovou adresu
krejci@starezsport.cz.
Veškeré informace o projektu poskytne Ing. Jaromír Krejčí na tel. čísle 731 648 657.

Děkujeme za spolupráci
a zůstáváme s přátelským pozdravem.

doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
předseda výboru BCSN, z.s.

Příloha:
Žádost o zařazení sportovce do projektu BRNĚNSKÉ CENTRUM SPORTOVNÍCH NADĚJÍ 2021/2022
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