
 

Projekt LANO TOP TEAM 

1. Zřizovatelem LANO TOP TEAMu je Lezecká asociace nezávislých odborníků, z. s., dále jen LANO.  

 

2. LANO TOP TEAM je v roce 2023 primárně určen závodníkům v soutěžním lezení v disciplínách 

lezení na obtížnost, bouldering, lezení na rychlost, kombinace (formát Paříž 2024). Do LANO TOP 

TEAMU mohou být zařazeni i sportovci z dalších sportovních odvětví, splňující stanovená kritéria. 

 

3. Působnost LANO TOP TEAMu je celorepubliková, kromě českých sportovců mohou být do LANO 

TOP TEAMu zařazeni rovněž zahraniční závodníci. 

 

4. Odborné a personální zajištění LANO TOP TEAMU: odborný servis členům LANO TOP TEAMU 

poskytují všichni experti LANO – viz profily expertů na webu LANO, koncepční a systémová řešení 

jednotlivých oblastí poskytují Expertní skupiny LANO, na administrativním a účetním provozu se 

podílí sekretariát LANO. 

Organizační zajištění: Mgr. Radim Antoš, Mgr. Tomáš Binter, Jakub Dvořák, Mgr. Eliška Karešová, 

Lucie Švecová, Bc. David Urbášek. 

 

5. Podpora členů LANO TOP TEAMu: 

• přednostní termíny a specializovaný servis ve všech oblastech lékařského zajištění, 

• přednostní termíny a specializovaný servis v oblasti fyzioterapie a pohybové terapie, 

• přednostní termíny a specializovaný servis v oblasti regenerace a rehabilitace, 

• přednostní termíny a specializovaný servis v oblasti sportovní výživy, 

• přednostní termíny a specializovaný servis v oblasti sportovní psychologie a mentálního 

koučinku, 

• přednostní termíny v oblasti moderních diagnostických metod (NeuroFeedback, 

BioFeedback), 

• bezplatné společné tréninky a soutěžní koučink nad nebo mimo rámec individuálního 

vedení trenéry LANO, 

• bezplatný servis v oblasti zastupování sportovců, 

• bezplatné odborné konzultace ve všech oblastech služeb a servisu pro sportovce LANO, 

• bezplatné návrhy řešení v oblasti komplexní podpory sportovců, 

• režijní ceny v oborech foto/video, media – marketing, právní pomoc, ekonomika a 

účetnictví, 

• finanční podpora jednotlivých sportovců v rámci Programu finanční podpory členů LANO 

tam, kde je podpora dalších institucí nedostatečná (požadavky a návrhy posuzuje dle 

podmínek projektu komise zřízená pro tento účel prezidiem LANO), 
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• finanční podpora jednotlivých sportovců v rámci přípravy a účasti na soutěžích nad rámec 

Programu finanční podpory členů LANO tam, kde je podpora dalších institucí nedostatečná 

(požadavky a návrhy posuzují na základě ekonomického zajištění LANO TOP TEAMu, 

Expertní skupina pro vrcholový sport a Expertní skupina pro práci s mládeží, o přidělení 

finanční podpory rozhoduje na základě stanovisek těchto expertních skupin prezidium 

LANO),  

• mediální a marketingová podpora v rámci projektů a komunikačních kanálů LANO 

s možností využít tuto podporu jako součást plnění sportovce ve vztahu k jeho 

individuálním reklamním partnerům a sponzorům,  

• bezplatné nebo cenově zvýhodněné služby a materiál u partnerů LANO TOP TEAMu. 

 

6. Pro zařazení sportovců do LANO TOP TEAMu jsou stanovena následující kritéria. 

 

Věk: 10 – 45 let (rozhodující je ročník narození, tedy dosažení uvedeného věku v daném roce), toto 

vymezení pokrývá mládežnické nereprezentační kategorie U12 a U14, reprezentační kategorie B (14 

– 15 let), A (16 – 17 let), Junioři (18 – 19 let) a kategorii dospělých. 

 

Zdravotní způsobilost: všichni členové LANO TOP TEAMu musí mít platnou zdravotní prohlídku dle 

Vyhlášky č. 391/2013 Sb.  

Členství: podmínkou zařazení do LANO TOP TEAMu je individuální nebo oddílové členství v LANO. 

Specializovaná sportovní výkonnost:  

• dospělí a mládež v reprezentačních kategoriích (soutěžní lezení i ostatní sporty) – členství 

v reprezentaci ČR (nebo jiného domovského státu) dospělých nebo mládeže alespoň 

v jedné sezóně v letech 2017 – 2023, v případě závažného zdravotního problému 

v uvedeném období se doba uznatelného členství v reprezentaci prodlužuje o doloženou 

dobu rekonvalescence, 

• mládež v nereprezentačních kategoriích soutěžního lezení + kategorie B prvním rokem – 

umístění na prvních třech místech v celkovém pořadí nebo jednotlivých závodech ČP do 14 

let, resp. kategorie B mezi českými závodníky v letech 2017 – 2023 popř. umístění na 

prvních třech místech zahraničních závodů obdobné úrovně (tj. závodů nejvyšší národní 

dlouhodobé soutěže a mistrovství státu), 

• mládež v nereprezentačních kategoriích ostatních sportů – ekvivalentní výkonnost jako u 

nereprezentační mládeže v soutěžním lezení, vzhledem k odlišným podmínkám soutěží a 

jejich hodnocení v různých sportech specializovanou výkonnost posoudí Expertní skupina 

pro práci s mládeží, 

https://www.jsmelano.cz/informace/clanky/20211122-dalsi-spoluprace-s-csob-a-rozsireni-programu-financni-podpory-clenu-lano
https://www.jsmelano.cz/informace/expertni-skupiny#informace/expertni-skupiny/expertni-skupina-pro-vrcholovy-sport
https://www.jsmelano.cz/informace/expertni-skupiny#informace/expertni-skupiny/expertni-skupina-pro-praci-s-mladezi
https://www.jsmelano.cz/informace/expertni-skupiny#informace/expertni-skupiny/expertni-skupina-pro-praci-s-mladezi
https://www.jsmelano.cz/informace/expertni-skupiny#informace/expertni-skupiny/expertni-skupina-pro-praci-s-mladezi


 

• do LANO TOP TEAMu mohou být zařazeni sportovci, kteří již nejsou aktivními závodníky, ale 

splňují výše uvedená kritéria a působí jako sparingpartneři, asistenti trenérů, demonstrátoři 

apod., kteří si musejí udržet vysokou sportovní výkonnost. 

Psychické předpoklady: Vztah ke sportu a pohybu vůbec, zájem se zlepšovat, poctivost v přístupu 

k sobě i druhým, respektování ostatních, dodržování dohod a pravidel, schopnost překonávat 

problémy.  

Bezúhonnost: V případě, že se sportovec dopustil závažného disciplinárního provinění, závažného 

neetického jednání nebo úmyslného trestného činu, nemůže být do LANO TOP TEAMu zařazen. 

Při posuzování kritérií pro zařazení do LANO TOP TEAMu bude vždy zohledňována zdravotní a 

sociální situace každého sportovce ve vztahu k výsledkům v jednotlivých sezónách a 

k dlouhodobému vývoji jeho výkonnosti (zranění, nemoc, změna trenéra, změna tréninkových 

podmínek atd.).  

7. Kapacita LANO TOP TEAMu pro rok 2023: maximálně 30 sportovců.  

 

8. Sporné situace: v případě, že kritéria pro zařazení do LANO TOP TEAMu splní v daném roce více 

zájemců, než je maximální možný počet zařazených sportovců, o zařazení sportovců s podobnou, 

hraniční nebo obtížně srovnatelnou výkonností rozhoduje na základě odborných stanovisek 

Expertní skupiny pro vrcholový sport a Expertní skupiny pro práci s mládeží prezidium LANO. 

 

9. Povinnosti členů LANO TOP TEAMu: 

• dodržovat zásady fair play ve sportu i běžném životě, 

• zodpovědně se připravovat v souladu se svými tréninkovými plány a pokyny svých osobních 

trenérů, 

• účastnit se soutěží úměrných svému věku a výkonnosti dle svých tréninkových plánů a 

pokynů svých osobních trenérů, 

• oznámit vedení LANO TOP TEAMu zdravotní či jiné důvody, které by bránily sportovci v jeho 

sportovní činnosti, 

• umožnit prezentaci svého jména, fotografií a audiovizuálních záznamů jako člena LANO TOP 

TEAMu, 

• na vyžádání poskytnout své fotografie a audiovizuální záznamy svých sportovních výkonů 

pro prezentaci LANO TOP TEAMu, 

• účastnit se prezentačních, propagačních a dalších akcí LANO TOP TEAMu, pokud nebudou 

kolidovat s jinými závazky sportovce, 

• sportovci od 16 let výše prezentovat LANO TOP TEAM na svých sociálních sítích, pokud 

nějaké používají, 
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• sportovci do 16 let nemají žádné mediální ani marketingové povinnosti týkající se osobních 

sociálních sítí, 

 

10. Omezení a kolize: Ze strany LANO TOP TEAMu není žádným způsobem omezeno členství sportovce 

v dalších organizacích, týmech ani jeho osobní reklamní či sponzorské smlouvy nebo další závazky. 

Případná kolize partnerů LANO TOP TEAMu s osobními reklamními partnery a sponzory sportovce 

je výhradně záležitostí sportovce, LANO v takovém případě může poskytnout právní, 

marketingovou či jinou pomoc, nemá ale povinnost nijak upravovat nebo omezovat závazky ke 

svým partnerům. LANO má právo uzavřít smlouvu s titulárním partnerem pro LANO TOP TEAM a 

jméno titulárního partnera tak zařadit do názvu týmu.  

 

11. Na zařazení do LANO TOP TEAMu není právní nárok. 


