KOMISE MLÁDEŽE A METODIKY
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Korespondenční adresa: Erno Košťála 1010, 530 12 Pardubice, e-mail: km@hokejbal.cz
Předseda komise: Mgr. Martin Komárek, tel: +420 773 781 132, e-mail: komarek@hokejbal.cz

Doplnění a úprava podmínek a vstupních požadavků
pro získání statutu HCM a Akademie
verze – duben 2018, platí od sezóny 2018-2019
Tento dokument navazuje na Podmínky a vstupní požadavky pro získání statutu Akademie a
HCM – aktualizované 1. května 2017 a platné od sezóny 2017-2018.
Základní cíl
•

Extraligu mužů hrají kluby věnující se výchově mládeže.

Důvody pro realizaci
a)

Využití pozitivních dopadů sportovní stránky postupu do vyšší soutěže –
prvoligové kluby neplánují svůj postup do vyšší soutěže, proto nepracují v předstihu
s mládeží dle podmínek projektu HCM. To následně vede k nevyužití jejich postupového
práva. Euforie z vybojovaného postupu však může přivést kluby a mnohé funkcionáře
v nich pracující k intenzivnější činnosti, vedoucí k naplnění podmínek budoucího zisku
MC, resp. HCM (tj. zvýšení počtu mládežnických celků, náborová činnost a další).

b)

Motivační rovina účasti v projektu HCM – kluby, pracující s mládeží a splňující základní
myšlenku v podobě počtu celků mládeže, mají možnost volby.

c)

Vybudování stabilních center a klubů vyžaduje plánování a adekvátní časový
prostor. HCM je ideálním nástrojem, jak kluby na uvedenou cestu přivést.

Řešení
•
•
•

V extralize mohou startovat kluby, které jsou držiteli statutu HCM nebo MC.
V extralize mohou startovat kluby, mající 4 a více mládežnických celků, účastnících se
celoročních soutěží ČMSHb (mládežnický ekvivalent HCM).
V extralize mohou startovat kluby, které sportovní cestou postoupí do extraligy a stanou
se účastníky projektu HCM s plánem vybudování centra v časovém horizontu max. dvou
sezón.

Podpora celků
•
•
•

Držitelé statutu HCM a MC jsou podporováni z prostředků projektu HCM.
Kluby, které nejsou držiteli statutu HCM ani MC, ale přitom mající 4 a více mládežnických
celků, nejsou podporovány z prostředků HCM (neúčastní se projektu).
Kluby, které sportovní cestou postoupí do extraligy, uhradí kauci 20.000,- Kč za každý
absentující celek mládeže do projektem HCM stanoveného minimálního počtu 4 týmů
(prostředky z kauce jsou v případě vybudování centra klubu vráceny). Prostředky takto
získané jsou na konci každého roku rozděleny celkům plnohodnotně zapojeným do
projektu HCM, tj. splňujícím všechny podmínky projektu HCM, a to navíc nad rámec
stávající deklarované podpory

V Pardubicích sepsal 18.1.2018 Martin Komárek
Úpravy a korekce: Milan Hušek
Příloha: Podmínky a vstupní požadavky pro získání statutu HCM a Akademie, verze – květen 2017, platí od sezóny 2017-2018.
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