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ČLÁNEK 1 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.

Princip zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v triatlonu je založen na
transparentních postupech, které by měly sportovcům vytvářet komplexních podmínky pro
sportovní růst, klubům, či oddílům poskytnout dlouhodobou podporu v práci s mládeží a
trenérům mládeže možnost uplatnění a ohodnocení. Z hlediska nákladovosti systému (čerpání
státních dotací), je prioritní co možná nejoptimálnějšího využití státních finančních prostředků.

ČLÁNEK 2 – ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY KONCEPCE
1.

Cílem koncepčně programového projektu České triatlonové asociace (dále jen ČTA), je vytváření
komplexních podmínek pro sportovní růst talentů od rozvoje základních pohybových schopností a
dovedností až po vrcholový výkon při sportovní reprezentaci ČR.

2.

Dalším cílem koncepčně programového projektu ČTA je maximální podpora skutečně
perspektivních sportovců, kteří mají šanci úspěšně reprezentovat ČR ve světové konkurenci.

Hlavní parametry v péči o děti a mládež v působnosti ČTA jsou definovány:
Flexibilita pro všechny sportovce, trenéry, sportovní oddíly, či kluby sdružené v ČTA, splňující
stanovené podmínky.
Transparentní postupy pro zařazování sportovců do jednotlivých článků sportovní přípravy
prostřednictvím přehledných kritérií.
Vyváženost podpory dle věkových a výkonnostních aspektů sportovních talentů.
Motivace v maximální míře podpory perspektivních sportovců, kteří mají šanci úspěšně
reprezentovat ČR v evropské a světové konkurenci.
Efektivita a co možná nejoptimálnějšího využití státních finančních prostředků
ČLÁNEK 3 – ZÁKLADNÍ ČINNOSTI KONCEPCE
1.

Sportovní příprava talentované mládeže ČTA bude v letech 2017 - 2020 zajišťována s účelovým
zaměřením na individuální přípravu talentů ve Sportovních střediscích, Sportovních center
mládeže resp. Vrcholových sportovních center mládeže a Triatlonových akademiích. Případné
další zaměření bude směřováno do oblasti různých forem všeobecné sportovní činnosti
prostřednictvím veřejně vyhlášených programů.

2.

Realizací těchto formátů je Českou triatlonovou asociací vytvořen ucelený systém koordinačních
pracovišť pro sportovní přípravu mládeže již ve školním věku, kde se formuje eventuální budoucí
výkonnostní pojetí sportu a pokračuje pro kategorie dorostenecké, juniorské až po dospělé – tzn.
K 23.

Základní úkoly koncepce zabezpečení přípravy dětí a mládeže v triatlonu pro období 2017 – 2020:
podle transparentních kritérií vybrat skupinu sportovců ve věku od 8 do 19 let. Do
mládežnického systému mohou být zařazeni sportovci až do 23 let, kteří mají předpoklady být
konkurenceschopní na mezinárodní úrovni,
vytvořit ekonomicko-organizační podmínky pro zabezpečení sportovní přípravy talentované
mládeže, a to nad rámec jejich zajištění ve sportovním oddílu či klubu,
zajistit odborné vedení sportovní přípravy a rozvoj talentovaných sportovců,
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diferencovat podporu sportovců s přihlédnutím k míře jejich předpokladů a sportovním
výsledkům.
Obsahové zaměření sportovní přípravy mládeže ČTA:
„Triatlonové přípravky Sportovních středisek “ (dále jen „Triatlonové přípravky - SpS)
Podpora je určena pro věkové kategorie 8 - 9 let se zaměřením na všestranné pohybové aktivity
a základy triatlonových disciplín.
„Sportovní střediska“ (dále jen SpS)
Jsou základním článkem systému péče o sportovně talentovanou mládež pro věkové kategorie
10 - 15 let. Vytvářejí podmínky pro systematickou sportovní přípravu, získání pozitivního vztahu
k triatlonu a připravují sportovce na přechod do Sportovních center mládeže.
„Sportovní centra mládeže“ (dále jen SCM)
Jsou navazujícím stupněm při sportovní přípravě dorostenecké a juniorské kategorie, zpravidla
pro věkové kategorie 15 -19 let. Vytvářejí podmínky pro dlouhodobou sportovní přípravu
sportovních talentů.
„Vrcholové sportovní centrum mládeže“ (dále jen VSCM)
Je nejvýše postaveným stupněm článků péče o talentovanou mládež, se zaměřením na sportovní
přípravu především směrem ke státní reprezentaci v kategorii do 23let a seniorů.
„Triatlonové akademie (déle jen TA)“
Jsou zřízeny ČTA za účelem vyšší centralizace sportovní přípravy a pomoc při zajištění studijních
podmínek zařazených členů. TA jsou zakládány pro věkové rozmezí 8 – 23 let.
ČLÁNEK 4 – ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, SYSTÉM ŘÍZENÍ
1.

Za organizaci, obsahové zaměření a řízení systému sportovně talentované mládeže zodpovídá
Česká triatlonová asociace (dále jen ČTA).

2.

K tomuto systému péče o sportovně talentovanou mládež je ČTA povinna vydat koncepčně
programový plán, včetně prováděcích pokynů.

3.

ČTA, kluby nebo oddíly, u kterých je činnost přípravy sportovně talentované mládeže
zajišťována, vytvářejí pro talentovanou mládež odpovídající tréninkové a organizační podmínky a
zodpovědným trenérům vytvářejí podmínky pro výkon jejich funkce.

4.

Činnost Programu II. Sportovní talentovaná mládež je zabezpečena realizačním týmem, který je
tvořen:
Sportovní ředitel/ka zodpovídá za organizaci, obsahové zaměření a řízení systému sportovně
talentované mládeže.
Sekretariát/koordinátor/ka zodpovídá za koordinaci činností jednotlivých článků systému
sportovně talentované mládeže.
Hlavní trenér/ka příslušné věkové kategorie zodpovídá za přípravu sportovců na společných
akcích, zodpovídá za výsledky reprezentace dané kategorie a podílí se na zabezpečení, organizaci
a činnosti, včetně zajištění trenérské činnosti.
Sportovní kluby a oddíly jmenují zodpovědného trenéra/ku příslušného střediska, nebo centra a
zodpovídají za dodržování pracovní kázně a vedení osobní dokumentace všech pracovníků
odměňovaných z prostředků na jejich činnost.
Jmenovaní trenéři mají řídící a koordinační pravomoc a podílí se na zabezpečování činnosti
daného střediska, nebo centra
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Osobní trenéři sportovců zodpovídají za přípravu sportovce v podmínkách klubu nebo oddílu, ve
spolupráci s hlavním trenérem příslušné kategorie
5.

Veškeré smluvní, nebo pracovně-právní vztahy uzavírá ČTA, se sportovci, či zákonnými zástupci,
s klubem či oddílem, kde se příprava talentované mládeže uskutečňuje, nebo se členy realizačního
týmu, a to písemnou formou.

ČLÁNEK 5 – ZŘÍZENÍ KOORDINAČNÍCH PRACOVIŠŤ
1.

ČTA zřizuje koordinační pracoviště pro sportovní přípravu talentované mládeže (SpS, SCM a
VSCM, TA) při jednotlivých sportovních oddílech a klubech, kde jsou pro sportovní činnost
vytvořeny nezbytné předpoklady, zahrnující:
vhodné sportovní prostory pro sportovní trénink
zabezpečení ekonomicko-organizačních podmínek pro sportovní přípravu
zabezpečení vedení sportovní přípravy kvalifikovaným trenérem podle požadavků ČTA

2.
3.

Pro vznik center nebo středisek je nutný počet alespoň 3 sportovců zařazených pro následující
roční tréninkový cyklus.
ČTA vytváří ekonomicko-organizační podmínky pro zabezpečení sportovní přípravy talentované
mládeže, a to nad rámec jejich zajištění ve sportovním oddílu či klubu.

ČLÁNEK 6 – OBECNÁ KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ DO SPS, SCM A VSCM, TA
1.
a)

Do systému sportovní přípravy talentované mládeže ČTA jsou zařazeni sportovci na dané RTC od
1. října do 30. září podle:
výběrových kritérií, které zahrnují:
splnění dané věkové hranice
platnou licenci ČTA
funkční, somatické a zdravotní předpoklady
předpoklady pro další růst výkonnosti

b)

výkonnostních kritérií, které zahrnují:
sportovní výkonnost v rámci celé ČR (republikový žebříček, případně MČR)
sportovní výkonnost v rámci kontinentálních, nebo světových, akcí (EP, ME SP, MS, ZON
– Závody olympijských nadějí, YOG – Olympijské hry mládeže)
plnění limitů testů realizovaných v rámci RTC

2.

Ve zcela mimořádných individuálních případech je možné zařadit sportovce do systému mimo
stanovená kritéria (např. zranění, starty na zahraničních závodech apod.)

3.

Zařazení sportovci jsou rozděleni do výkonnostních kategorií, které se stanovují jednak podle
dosažených sportovních výsledků a prokázaného růstu sportovní výkonnosti v předešlém
období.
Rozdělení do výkonnostních kategorií má vliv na výši dotace (diferenciovanou finanční podporu)
určenou pro sportovní přípravu.

4.
5.

V opodstatněných případech může být sportovec z péče sportovně talentované mládeže
s okamžitou platností vyřazen.
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ČLÁNEK 7 – EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A ZÁSADY FINANCOVÁNÍ
1.

Ekonomické zabezpečení přípravy talentované mládeže ČTA je garantováno z účelových
prostředků MŠMT. Vlastní ekonomické zajištění péče je vícezdrojové, s podílem sportovních klubů
a oddílů, případně orgánů samosprávy a dalších subjektů, včetně podílu rodičů.

2.

Objem finančních prostředků pro zabezpečení sportovní přípravy Sportovně talentované
mládeže, stanovuje rozpočet Programu II. ČTA pro daný kalendářní rok, který připravuje a
zveřejňuje ČTA.

3.

Státní dotace určená na financování systému sportovní přípravy mládeže ČTA je využívána na:
dotace pro kluby
přípravné kempy nebo závody
zdravotní, kineziologické, funkční vyšetřeni a další testovaní
odměny trenérů a členů realizačního týmu zajišťující přípravu talentované mládeže ČTA
ostatní výdaje a služby

4.

ČTA uzavírá s tělovýchovnou jednotou, klubem, oddílem, při kterém je centrum a středisko
zřízeno, smlouvu o zajištění podmínek pro jejich činnost, zpravidla na jeden rok, s možností
prodloužení.

5.

Finanční podpora není určena na financování domácích mistrovských soutěží.

6.

Dotace pro kluby nebo oddíly se statutem SpS, SCM a VSCM, TA budou poskytnuté, zálohově,
s podmínkou zúčtovatelnosti.

7.

Předběžná bilance finančních nákladů jednotlivých segmentů programu Sportovně talentovaná
mládež ČTA.

Roční rozpočet projektu celkem...................................................................

100 %

Z toho*:
Sportovní střediska..............................................................................

14 %

Sportovní centra mládeže.....................................................................

62 %

Vrcholové sportovní centrum mládeže...........................................................

22 %

Triatlonová Akademie.................................................................................

2%

*ČTA si tímto vyhrazuje právo poměry upravit dle případných potřeb a požadavků.

ČLÁNEK 8 – LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ
1.

Komplexní zdravotní a sportovně diagnostické zajištění sportovců, je nastaveno ve třech liniích:
povinné preventivní lékařské vyšetření
odborná péče spádovými lékaři v místě bydliště členů
vysoce odbornou zdravotní péči mohou sportovci využívat formou konzultací v Centru
zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace se sídlem U vojenské nemocnice
1200, Praha 6. (v prostorách Ústřední vojenské nemocnice)

2.

Komplexní diagnostické vyšetření, včetně funkčního fyziologického testu garantuje Fakulta
tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

3.

ČTA se podílí na zajišťování podmínek pro dopingové kontroly ve spolupráci s Antidopingovým
výborem ČR.
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ČLÁNEK 9 – KONTROLA A MONITOROVÁNÍ
1.

Statutární zástupce ČTA, tělovýchovných jednot, klubů nebo oddílů, jako příjemci státní dotace,
zodpovídají za hospodárné a účelné využívání těchto finančních prostředků.

2.

Nakládání s finančními prostředky poskytovaných ze státního rozpočtu a účelové určení je
případně kontrolováno příslušnými kontrolními orgány ČTA a útvary MŠMT.

3.

Dotace pro kluby nebo oddíly se statutem budou poskytnuté, zálohově, s podmínkou
zúčtovatelnosti.

4.

Kontrolní činnost při zajištění sportovní přípravy sportovců středisek a center v oblasti obsahové,
organizační a metodické provádí sportovní ředitel/ka ČTA ve spolupráci s hlavními trenéry
příslušných kategorií.

ČLÁNEK 10 – VYHODNOCOVÁNÍ ČINNOSTI
1.

ČTA jako příjemce státní dotace na zabezpečení přípravy talentované mládeže zpracovává a
zveřejňuje hodnotící zprávu za období, v němž byla státní dotace poskytnuta, a to nejpozději do
30. června následujícího kalendářního roku. Zpráva je překládána VH ČTA..

2.

Hlavní trenéři společně se sportovní/m ředitelkou/em ČTA provádí kontrolu a vyhodnocení
vybraných ukazatelů o tréninkovém procesu.

ČLÁNEK 11 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Dnem 31. 10. 2016 končí platnost Projektu ČTA k Programu II. Sportovně talentovaná mládež, ze
dne 31. 5. 2015 a k němu vázaných interních předpisů ČTA.

2.

Koncepčně programový projekt zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže pro
období 2017 – 2020 v této textové úpravě schválila Rada ČTA dne 27.10.2016 a nabývá účinnosti
dne 1. 11. 2016.

3.

Případné změny a doplňky Koncepčně programového projektu zabezpečení přípravy sportovně
talentované mládeže schvaluje Rada ČTA.

V Praze dne 27.10.2016

v.r. Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA
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