
Kritéria pro zařazení do SCM 
(pro sezonu 2017/18) 

 
Sportovní centra mládeže (dále SCM) a jejich činnost je vymezena normami MŠMT  
Dále je jejich činnost vymezena Statutem SCM vydaných SLČR. 
Statut SCM SLČR určuje mimo jiné počty SCM, jejich dislokaci a počty  sportovců, kteří mohou být 
zařazeni do systému SCM. Zařazování se provádí každoročně k termínu 1.7. a platí do 30.6. dalšího 
roku. 
 
Zásady pro zařazení sportovců do SCM: 
1. 4 závodníci (2 chlapci  + 2 děvčata) přecházející z kategorie žáků (jmenováni trenérskou radou 
žáků) 

 
2.  20 závodníků na základě plnění ročníkových kritérií FIS bodů (součet dvou nejlepších 
disciplín)   
 
Pořadí závodníků pro zařazení do SCM se stanoví podle součtu dvou nejlepších disciplín - tzn. 
podle součtu dvou nejvýhodnějších odstupů od kritéria vyjádřených v procentech (sčítají se 
odstupy pod i nad kritériem - kladné i záporné hodnoty).  Při stanovení odstupů od 
ročníkových kritérií se vychází z FIS bodů (průměr dvou nejlepších výsledků v disciplíně), 
které si závodník sjel v aktuální sezóně (červenec-duben).  Pokud ročníková kritéria FIS bodů 
bude plnit méně než 20 závodníků (plnící mají v součtu dvou disciplin zápornou hodnotu), 
doplní se družstvo do stanoveného počtu 20, závodníky juniorského věku.  
 
Závodníci věku 22 a 23 let, kteří nebyli zařazeni do některého resortního centra a splnili 
uvedená ročníková kritéria (plnící mají v součtu dvou disciplín zápornou hodnotu), musí být 
schváleni VV SLČR a MŠMT.   
 
Stanovená ročníková kritéria FIS bodů: 

Juniorky	 DH	 SL	 GS	 SG	 AC	
2000	 93	 60	 61	 78	 93	
1999	 81	 52	 53	 68	 81	
1998	 72	 45	 46	 60	 72	
1997	 65	 39	 40	 54	 66	
Ženy	 	 		 		 		 	
1996	 56	 32	 33	 44	 56	
1995	 49	 28	 29	 39	 49	

 
Junioři	 DH	 SL	 GS	 SG	 AC	
2000	 100	 69	 70	 84	 101	
1999	 87	 59	 60	 74	 87	
1998	 77	 50	 51	 65	 77	
1997	 68	 43	 44	 57	 68	
Muži	 		 		 		 		 		
1996	 55	 38	 37	 47	 55	
1995	 51	 31	 32	 41	 51	

 



  
3.   Pokud by se závodník SCM v aktuální sezóně zranil a startoval maximálně 8x v jedné 
disciplině a maximálně 15x celkem ve všech disciplinách, bude zařazen do SCM pro 
následující sezonu, i když nesplní kritérium 2 do SCM. Podmínkou zařazení je doložení 
zranění lékařskou zprávou na ÚAD SLČR. Jeho zařazení a financování posuzuje a navrhuje 
nominační komise a schvaluje Rada OSÚ AD SLČR. Pokud zraněný člen SCM kritéria splní, 
bude zařazen do SCM podle bodu 2 těchto kritérií.   
 
4.  Financování SCM: 15% finančních prostředků bude rozděleno mezi závodníky přecházející 
z kategorie žáků, 85% finančních prostředků bude rozděleno mezi závodníky SCM (roč. 99-94) 
v poměru 60% fix a 40% podle plnění kritérií 
 
5. Návrh nominace provádí nominační komise. Tato komise může ve výjimečných případech 
rozhodnout mimo stanovená kritéria.   
 
6. Počet zařazených závodníků a jejich jmenovitou nominaci do SCM a pravidla pro odměňování 
schvaluje Rada OSÚ AD SLČR 
 
Platnost kritérií : doba neurčitá, pouze aktualizace ročníkových bodových hodnot. 
 
Změny kritérií musí Rada úseku schválit do 30.10. příslušného roku. 
 
Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne  23.8.2016 

 
 


