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Kritéria pro zařazení do Sportovního centra mládeže 
 

Sportovní centrum mládeže (dále SCM) a jeho činnost je vymezena normami MŠMT, dále je 

jeho činnost vymezena i 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:  

4 závodníci (2 chlapci + 2 děvčata) přecházející z kategorie žáků dle návrhu Komise mládeže v 

souladu s kritérii do RVŽ.  

0-2 závodníci, další talentování přecházející žáci na základě společného návrhu TRž a TRJ 

18-20 závodníků na základě plnění ročníkových kritérií FIS bodů (součet dvou nejlepších 

disciplín)  

 

1. 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 provizorní Base-list, vydávané zpravidla v dubnu. 

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

disciplín zápornou hodnotu), může se na návrh TRJ doplnit družstvo do stanoveného počtu 24 

závodníky juniorského věku nebo 1-2 přecházejícími žáky na základě společného návrhu TRž a 

TRJ.  

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 

2004 100 77 77 95 

2003 89 66 66 84 

2002 78 58 58 73 

2001 69 51 51 63 

ženy         

2000 61 45 45 56 
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2. Pokud by se závodník SCM v aktuální sezóně zranil a startoval maximálně 5x v jedné 

disciplíně (+4 starty SP, OH, MS) a maximálně 15x (+8 startů SP, OH, MS) celkem ve všech 

disciplínách, bude zařazen do SCM pro následující sezonu, i když nesplní kritérium 2. do SCM. 

Podmínkou zařazení je doložení zranění lékařskou zprávou na OSÚ AD SLČR. Jeho zařazení a 

financování posuzuje a navrhuje Trenérská rada juniorů a schvaluje Rada OSÚ AD SLČR. Pokud 

zraněný člen SCM kritéria splní, bude zařazen do SCM podle bodu 2 těchto kritérií.  

 

3. Návrh nominace provádí Trenérská rada juniorů, která může ve výjimečných případech 

rozhodnout mimo stanovená kritéria, zejména pokud závodník v sezoně 2020-2021 nepotvrdí 

svoji výkonnost a měl by být nominován pouze na základě bodů v Base-list sjetých v sezoně 

2019-2020. 

 

4. Počet zařazených závodníků, jejich jmenovitou nominaci do SCM a dělení finančních 

prostředků SCM schvaluje Rada OSÚ AD SLČR  

 

Pravidla pro dělení a čerpání finančních prostředků SCM  

 
1. Dělení finančních prostředků SCM bude probíhat podle tohoto klíče:  

12 – 15 % přidělených finančních prostředků bude rozděleno rovným dílem mezi závodníky 

přecházející z kategorie žáků,  

85 – 88 % 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 také pokračování v závodní činnosti závodníka.  

 

Platnost kritérií: ode dne schválení na dobu 

neurčitou. Meziročně bude docházet k aktualizaci 

ročníkových bodových hodnot.  

Změny kritérií musí Rada úseku schválit do 31.10. 

příslušného roku. 

 

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 14.10.2020 

1999 54 40 40 50 

Junioři SJ SL OS SG 

2004 102 85 85 98 

2003 91 72 72 86 

2002 80 62 62 75 

2001 70 54 54 65 

muži         

2000 60 47 47 57 

1999 52 40 40 50 
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