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Kritéria pro zařazení do Sportovního centra mládeže 
  

Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) a jeho činnost je vymezena dotačními pravidly NSA, dále je jeho 

činnost vymezena Statutem SCM vydaným 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. následujícího roku.    

  

Zásady pro zařazení sportovců do SCM:   

 
4–8 závodníci (2-4 chlapci + 2-4 děvčata) přecházející z kategorie žáků dle návrhu TRž  

18–20 závodníků na základě plnění ročníkových kritérií FIS bodů (součet dvou nejlepších disciplín).  

  

1. Ročníková kritéria: 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 dle provizorní Base list vydané v dubnu aktuální sezóny, případně se dopočítají výsledky 

do 30.4. Pokud ročníková kritéria FIS bodů bude plnit méně než 20 závodníků (plnící mají v součtu dvou 

disciplín zápornou hodnotu), může se na návrh Nominačně sportovní komise (NoSK) doplnit družstvo do 

stanoveného počtu 28 závodníků juniorského věku. 

Závodníci prvních dvou ročníků kategorie dospělých, kteří splnili uvedená ročníková kritéria (plnící mají v 

součtu dvou disciplín zápornou hodnotu), musí být pro zařazení schváleni VV SLČR.   

  

Stanovená ročníková kritéria dle nových FIS bodů:  

  

Juniorky SJ SL OS SG 

1.rok 95 77 77 95 

2.rok 84 66 66 84 

3.rok 73 58 58 73 

4.rok 66 51 51 63 

Ženy     

1.rok 59 45 45 56 

2.rok 56  40  40  50  
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Junioři SJ SL OS SG 

1.rok 98 85 85 98 

2.rok 86 72 72 86 

3.rok 75 62 62 75 

4.rok 68 54 54 65 

Muži     

1.rok 60 47 47 57 

2.rok 53 40 40 50 

  

  

2. Status zraněného: pokud by se závodník SCM v aktuální sezóně zranil a splňuje podmínky FIS pro 

Injury status, bude se jeho případem individuálně zabývat NoSK a navrhne Radě OSÚAD jeho zařazení a 

financování pro následující sezonu  

 

3. Návrh nominace do SCM provádí NoSK, která může v důvodných případech rozhodnout mimo 

stanovená kritéria. V celém procesu nominace a především ve sporných případech bere v úvahu názor 

šéftrenéra RDJ.  Jmenovitou nominaci, počet členů a financování schvaluje Rada OSÚ AD SLČR.  
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Pravidla pro dělení a čerpání finančních prostředků SCM   
  
1. Dělení finančních prostředků SCM bude probíhat podle tohoto klíče:   

15-20 % přidělených finančních prostředků bude rozděleno rovným dílem mezi závodníky přecházející z 

kategorie žáků,   

80–85 % finančních prostředků bude rozděleno mezi ostatní nominované závodníky SCM v poměru 60 % 

rovným dílem (=FIX) a 40 % podle plnění kritérií.   

  

2. Finanční prostředky jsou přidělovány pololetně. Závodník – člen SCM je povinen vyúčtovat přidělené 

prostředky dodáním příslušných účetních dokladů v termínu do 15.6. daného roku u částky přidělené na 1. 

pololetí daného roku a v termínu do 15.12. daného roku u částky přidělené na 2. pololetí daného roku. 

Závodník – člen SCM je povinen při čerpání finančních prostředků SCM dodržovat podmínky čerpání uvedené 

v Koncepci státní podpory sportu v ČR a ve Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace.   

  

3. Podmínkou čerpání finančních prostředků SCM je pokračování v závodní činnosti závodníka.   

 

 

Platnost a změny kritérií: Platnost neurčitá. Změny musí být schváleny Radou OSÚ AD do 15.10. 

příslušného roku.   

 

 

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 22.9.2022  

  


