
Kritéria pro zařazení do SCM 

(pro sezonu 2013/14) 

 
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 - OH naděje (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 bodových odstupů od kritéria (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). Při nominaci se bude vycházet z provizorní Base List, 

která vyjde v dubnu. 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 disciplin zápornou hodnotu),  musí být 

schváleni VV SLČR a MŠMT.   

 

Stanovená ročníková kritéria FIS bodů: 

Juniorky SJ SL OS SG 

1996 86 55 56 72 

1995 75 49 48 64 

1994 68 41 42 56 

1993 63 36 37 51 

Ženy        

1992 56 32 33 44 

1991 49 28 29 39 
 

Junioři SJ SL OS SG 

1996 93 64 65 78 

1995 81 54 55 69 

1994 72 46 47 61 

1993 66 41 42 54 

Muži         

1992 55 38 37 47 

1991 51 31 32 41 



 

  
3.   Pokud by se závodník SCM v aktuální sezóně zranil a startoval maximálně 8x v jedné 

disciplině a maximálně 25x celkem ve všech disciplinách, bude zařazen do SCM pro 

následující sezonu, i když nesplní kritéria do SCM. Podmínkou zařazení je doložení zranění 

lékařskou zprávou  na ÚAD SLČR. Jeho zařazení respektive jeho 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. Případnou změnu způsobu 

jeho financování posuzuje a navrhuje nominační komise a schvaluje Rada OSÚ AD SLČR. 

 

 

4. Financování SCM: podle plnění ročníkových kritérií budou vytvořeny 3-4 výkonnostní skupiny + 

OH naděje.  Konkrétní rozdělení finančních prostředků bude stanoveno před následující sezonou 

podle aktuálního rozpočtu. 

 

 

Trenérská Rada má právo navrhnout Radě OSÚ AD SLČR změny těchto kritérií. 

 

Počet zařazených závodníků a jejich jmenovitou nominaci do SCM a pravidla pro odměňování 

schvaluje Rada OSÚ AD SLČR. Pravidla pro odměňování jsou stanovována vždy pro roční 

cyklus. 

 

Platnost kritérií : doba neurčitá 

 

Kritéria vstupují v platnost vždy od následujícího závodního období, pokud jsou schváleny v Radě 

OSÚ AD SLČR nejpozději do termínu 30.11. 

 

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne  16.11.2012 

 

 


