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ČLÁNEK I.
1.

2.

Vrcholové sportovní centrum mládeže (dále jen „VSCM“) je statut koordinačního pracoviště České
triatlonové asociace (dále jen ČTA) u příslušné tělovýchovné jednoty, klubu, nebo oddílu, které mimo jiné:

plní požadavky stanovené Prováděcími pokyny pro činnost Sportovních center mládeže (dále jen
„SCM“),

má velký podíl talentovaných sportovců zařazených do reprezentačních výběrů (sportovci
výkonnostní skupiny „A“, či „B“),

tělovýchovná jednota, klub, nebo oddíl se umístil do třetího (3) místa v klubové soutěži v triatlonu
vyhlašované ČTA v předešlém období.
VSCM jsou určena pro sportovní příprava talentů dorostenecké a juniorské kategorie od patnácti (15) do
devatenácti (19) let s možností rozšíření až dvaceti třech (23) let.

ČLÁNEK II.
1.
2.
3.
4.

2.

3.
4.

ORGANIZACE A ČINNOST

Do VSCM jsou zařazeni sportovci na Roční tréninkový cyklus (dále jen „RTC“) od 1. října do 30. září.
Na řízení činnosti a zajištění VSCM se podílí ČTA a příslušné tělovýchovné jednoty, kluby, nebo oddíly.
Za činnost koordinačního pracoviště, - spádového VSCM je zodpovědný vedoucí trenér, kterého navrhuje
klub /oddíl u kterého je VSCM zřízeno.
Činnost, řízení a kontrola činnosti VSCM se řídí podmínkami uvedenými v tomto prováděcím pokynu.

ČLÁNEK II.
1.

ÚČELOVÉ VYMEZENÍ

ZŘIZOVÁNÍ A PODMÍNKY

VSCM jsou zřízena jako spádová, koordinační pracoviště ČTA u příslušné tělovýchovné jednoty, klubu,
nebo oddíly s právní subjektivitou, ve kterých je zajištěno:
 vhodné sportovní prostory umožňujících sportovní přípravu
 odborné vedení sportovní přípravy kvalifikovaným trenérem minimálně 2. třídy,
Kritéria pro vznik koordinačního pracoviště, - spádového VSCM je mimo jiné třeba:
a) minimálně šest (6) sportovců zařazených do systému přípravy sportovních talentů ČTA
b) čtyři (4) a více sportovců zařazených pro následující Roční tréninkový cyklus (dále jen RTC), do
výkonnostní skupiny „A“, či „B“
c) umístění v klubové soutěži v triatlonu do třetího (3) místa v absolutním pořadí v předešlém období
Sportovci zařazení do spádového VSCM (u sportovců mladších 18 let jejich zákonní zástupci) jsou povinni
podepsat „Čestné prohlášení sportovce o splnění podmínek pro zařazení do SCM “.
ČTA si vyhrazuje právo nezřídit VSCM v případě, že dospěje k názoru, že příslušné tělovýchovné jednoty,
kluby, nebo oddíly nesplňují podmínky o zajištění činnosti, nebo je nesplňují dostatečně.

ČLÁNEK IV. – EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI
1.

2.

Tělovýchovná jednota, klub, nebo oddíl uzavírá smlouvu s ČTA o zajištění činnosti VSCM na jejímž základě
obdrží finanční prostředky stanovené podle daných kritérií zejména na:
 zabezpečení sportovní přípravy, tzn. nájemné tréninkových prostor, soustředění, zdravotní
zabezpečení,
 mzdové náklady, nebo služby vedoucího trenéra,
 odměny za dosažené sportovní výsledky
 servisní zabezpečení činností
Navýšená finanční podpora sportovců výkonnostní skupiny „A“, či „B“ na technické zabezpečení,
vybavení tréninkovými potřebami, nemateriální náklady (služby) apod.

ČLÁNEK V. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
2.
3.
4.

Ruší se tímto všechny předchozí Prováděcí pokyny k Programu „Talent“ k nim vázané interní dokumenty.
Toto úplné znění Prováděcích pokynů k činnosti Vrcholového sportovního centra mládeže bylo schváleno
Radou ČTA dne 28. ledna 2020 a nabývá účinnosti dnem schválení.
Dle těchto Prováděcích pokynů postupují výše jmenovaní účastníci.
Případné změny a doplňky Prováděcích pokynů pro činnost VSCM schvaluje Rada ČTA.

V Praze dne 28. 01. 2020

ČTA –VSCM – Prováděcí pokyny

v.r.

Mgr. Antonín Bauer
Předseda Rady ČTA
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