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SQUASH REGIONY

projekt ČASQ na podporu a rozvoj squashe ve vybraných regionech ČR
Cíl projektu: rozšířit členskou základnu ČASQ, zejména mládeže podporou ak vity nových
subjektů, klubů (zapsaných spolků) v regionech s nulovou či minimální ak vitou.
Zaměření: trenéři, předsedové klubů, členové klubů.
Požadavky: české státní občanství, členství ve squashovém sportovním klubu (zapsaném spolku)
zaregistrovaném k soutěžím ČASQ.
Vedoucí projektu: David Tománek, tomanek@czechsquash.cz
Povinnos v účas na projektu:
1. V prvním roce: založit a ak vně vést tréninkovou squashovou školu mládeže (pravidelný
squashový kroužek pro min. 3 dě do 18 let), účast na školeních pořádaných ČASQ či
školeních ČASQ doporučených, a to v rozsahu 3x ročně. Uspořádat alespoň 2 náborové
akce s nafukovacím kurtem v místní(ch) ZŠ.
2. Ve druhém roce: uspořádat místní juniorské turnaje kategorie D (alespoň 3 za rok),
účastnit se školení pořádaných ČASQ či školení ČASQ doporučených, a to v rozsahu 3x
ročně. Uspořádat alespoň 2 náborové akce s nafukovacím kurtem v místní(ch) ZŠ. Vyslat
alespoň 6 hráčů ve věku do 18 let na alespoň 3 akce pořádané ČASQ.
3. Následující období: uspořádat místní juniorské turnaje kategorie D (alespoň 3 za rok),
účast členů klubu (juniorů) na 3 (včetně D) turnajích pořádaných ČASQ mimo své domácí
kurty, účast na školeních pořádaných ČASQ či školeních ČASQ doporučených, a to v
rozsahu 3x ročně. Uspořádat alespoň 2 náborové akce s nafukovacím kurtem v místní(ch)
ZŠ každý rok. Vyslat alespoň 6 hráčů do 18 let na 3 akce pořádané ČASQ.
V případě, že se nový subjekt stabilizuje ve struktuře ČASQ, bude mít možnost využívat jiných
asociačních podpůrných mechanismů (podpor).
Podpora ČASQ:
1. Finanční: 3000,- Kč/měsíc (12 měsíců = 1 sezóna).
2. Konzultace, poskytnu know-how při vedení squashové školy, pořádání turnajů, kempů,
konzultace při získávání dotací, spolupráce se squash centrem, pomoc při náborových
akcí.
3. Semináře pro trenéry klubu (vedené vybranými trenéry z projektu LSCM).
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Podmínky pro výběr:
1. Registrace klubu (zapsaného spolku) do ČASQ.
2. Registrovat minimálně 3 členy do 18 let do klubu a do ČASQ (jednorázová registrace D).
3. Mít alespoň jednoho trenéra 3. třídy (první rok výjimka, druhý rok přihlášení do kurzu 3.
třídy).
4. Vyplnit a zaslat přihláškový formulář do projektu na email: tomanek@czechsquash.cz a
forter@czechsquash.cz.
Dvakrát za sezonu dojde k vyhodnocení předešlé činnos . Pokud subjekt splnil předepsaná
kritéria, či MK vyhodno ak vitu subjektu za dostatečnou, bude potvrzena podpora na
následující sezonu (v případě, že tato dotace nebude zrušena).
Počet podporovaných subjektů: 5
V případě více zájemců o zapojení se do projektu Squash Regiony se rozhodne o zařazení dle
následujících principů/priorit (1 největší priorita atd):
1. Klub/spolek, který je nově vzniklý a je v regionu, kde není žádný jiný ak vní squashový
klub/spolek.
2. Klub/spolek, který má historii, ovšem jeho ak vita byla v posledních pě letech nulová či
minimální, a je v regionu, ve kterém není další ak vní squashový klub/spolek.
3. Klub/spolek, který je nově vzniklý nebo již má historii, ovšem jeho ak vita byla v
posledních pě letech nulová či minimální dle vzdálenos od nejbližšího “ak vního”
squashového klubu/spolku (čím dále, m lépe).
4. Existující ak vní klub/spolek, který není zařazen do jiné podpory ČASQ. V případě zájmu
klubů o zařazení do program spadajícího do tohoto bodu se bude postupovat dle klíče:
přednost má subjekt, který je vzdálenější od nejbližšího “ak vního” squashového
klubu/spolku.
Postup realizace:
1. Vypsání programu – interně – prosinec 2020.
2. Ak vní vyhledávání nových potenciálních účastníků projektů (hráče, trenéry z regionů,
majitele či provozovatele sq. center) – do 31.3. 2021 – pověřené osoby: David Tománek,
Tomáš Fořter, Jan Roll, Luboš Walter.
3. Vypsání programu veřejně do: 30.4. 2021.
4. Přihlášky do: 30.6. 2021.
5. Výběr do 31.7.2021.
6. Realizace od: 1.9. 2021.
V Praze dne: 21.12.2020

Zpracovala Metodická komise ČASQ.

