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Kritéria pro zařazení do VSCM  

Vrcholové sportovní centrum mládeže (dále VSCM) a jeho činnost je vymezena 

normami MŠMT. Dále je jejich činnost vymezena Statutem VSCM vydaným SLČR. Slouží 

především k financování přípravy a závodního období závodníků přecházejících z juniorské 

kategorie mezi dospělé.  

Zařazování se provádí každoročně k termínu 1.7. a platí do 30.6. dalšího roku. 

Předběžná nominace se stanoví podle provizorní Base List (duben), konečná nominace se 

stanoví podle Base List (červen).  

Do VSCM mohou být zařazeni i ti závodníci, kteří jsou zařazeni do resortních center 

sport (Dukla, RSC MV, Universitní RSC) 

 

Zásady pro zařazení sportovců do VSCM 

 

1. Do družstva VSCM budou zařazeni 2-4 kluci a 2-4 holky ve věku 19-23 let (např. pro 

sezonu 2019/2020 se jedná o ročníky 1996-2000), kteří splní níže uvedená kritéria v tomto 

pořadí: 

Pravidlo A: splnění kritérií do družstva RDA 

Pravidlo B: splnění kritérií do družstva RDV 

Pravidlo C: nominace do družstva RDB 

Pravidlo D: členství v univerzitním resortním centrum nebo v univerzitním výběru 

 

Pořadí závodníků plnících Pravidlo A nebo Pravidlo B se stanoví podle příslušných 

kritérií daného pravidla. Pořadí závodníků plnících Pravidlo C nebo Pravidlo D se podle jejich 

procentuálního odstupu jejich pořadí v provizorním „Base List" ve dvou nejlepších disciplínách 

od pořadí uvedených v kritériích pro nominaci do RDA. 

 

2. V případě, že nesplní Pravidla A-D alespoň dva závodníci nebo dvě závodnice, mohou 

být do VSCM zařazeni další nejlepší závodnici příslušného věku. V tomto případě se pořadí 

závodníků stanoví podle jejich procentuálního odstupu jejich pořadí v provizorním „Base List" 

ve dvou nejlepších disciplínách od pořadí uvedených v kritériích pro nominaci do RDA. 

 

3. Návrh na zařazení závodníků předkládá nominační komise. Počet zařazených 

závodníků a jejich jmenovitou nominaci do VSCM schvaluje Rada OSÚ AD SLČR. 

 

Pravidla pro dělení a čerpání finančních prostředků VSCM: finanční prostředky 

přidělené na přípravu a závodní činnost členů VSCM se rozdělí podle výkonnosti, přičemž lze 

zohlednit i způsob financování členů VSCM z jiných zdrojů (včetně resortních center). 

Rozdělení prostředků schvaluje Rada OSÚ AD SLČR. 
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Platnost kritérií: doba neurčitá. 

 

Změny kritérií musí Rada OSÚ AD SLČR schválit nejpozději do 30.9. příslušného roku. 

 

 

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 19. září 2019 

 


