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1. Cíle Koncepce sportovních center 2020-2024 

Primárním cílem Koncepce je vychovat v průběhu období 2020-2024 sportovce schopné dosahovat 

výsledků na mezinárodní úrovni zejména v kategoriích U19 a připravené pro přechod do kategorie 

U23 a přispět k úspěšnému rozvoji reprezentace ČR. 

1.1 Dílčí cíle 

1. Vytvořit v rámci České republiky strukturu sportovních center s jasně definovanými a 

měřitelnými hodnotícími kritérii vč. pravidelného metodického vyhodnocování jejich 

fungování. 

2.  Aplikovat napříč věkovými kategoriemi filozofii 3K. 

3. Zajistit kvalitní adekvátní tréninkové podmínky diferencované pro každou věkovou kategorii 

4. Zajistit kvalitní adekvátní závodní program v rámci každé kategorie s ohledem na úroveň a 

schopnosti sportovců. 

5. Zajistit individualizaci a profesionalizaci práce s talentovanou mládeží zejména v kategorii 

U17 a U19. 

6. V rámci rychlostní cyklistiky zajistit podmínky pro rozvoj mladých sportovců na dráze i silnici. 

 

2. Základní filozofie struktury sportovních center - 3K 

3K Vymezení Úroveň 

KONTINUITA Jedním ze smyslů koncepce je zajistit kontinuitu závodníků po přechodu do 
kategorie U23 a ELITE a zároveň mezi jednotlivými úrovněmi center. Kvalifikační 
a Hodnotící kritéria mají mimo jiné motivovat spolky, kterým byl přiřazen status 
některého z center, aby také zajišťovaly činnosti i mimo kategorie vymezené 
statusem, zejména tedy nábor a následně přechod do vyšší úrovně. 

Spolek 

KVALITA Na Kvalitu je kladen důraz na úrovni SVS. Cílem těchto SVS je výchova závodníků 
takový způsobem aby dosahovali vynikajících výsledků na úrovni ČR, ale zejména 
byli konkurenceschopní i na zahraničních závodech. Závodníci zařazení do SVS by 
měli tvořit pilíř reprezentace.  

SVS 

KVANTITA Kvantita je klíčovým hodnotícím parametrem na úrovni Krajských sportovních 
center (KSC) a Sportovních středisek talentované mládeže (SpS). Cílem je zajistit 
na úrovni KSC a SpS širokou členskou základnu talentovaných  závodníků. 
Hodnotící kritéria jsou nastavena takovým způsobem, že není kladen důraz pouze 
na špičkové výsledky jednotlivých závodníků, ale na jejich výkonnost na úrovni ČP 

a MČR a na práci s talentovanou mládeží. 

KSC 

Vrcholová sportovní centra Olympijských disciplín - SVS

Krajská sportovní centra - KSC

Sportovní střediska talentované mládeže SpS

Sportovní centra Neolympijských disciplín
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3. Vymezení úrovní sportovních center 

Úroveň Označení Zkratka Počet Vymezení 

VSCM Střediska 
Vrcholového 

Sportu 
Olympijských 

disciplín 
- 

Dráha + silnice 

SVS DS 2xČechy 
2xMorava 

• Cílem je podpora sportovní přípravy a závodní činnosti 
zařazených sportovců do SVS DS a výchova špičkových 
sportovců na úrovni reprezentace.  

• Zřízeny u vybraných spolků na základě kvalifikačních kritérií 
uvedených v kapitole 4.  

• Určeny pro olympijské disciplíny dráha a silnice 

• Určeny pro kategorii U17, U19 a U23   

• Celkový počet zařazených závodníků U17 a U19 není 
omezen, počet závodníků U23 je omezen na max. 3 
závodníky/nice po dobu prvních dvou let v kategorii U23; 
v případě zařazení 2 žen je max.počet 4 

• Zařazení sportovce do SVS DS schvalují příslušné komise ČSC 
a Prezidium ČSC na základě kvalifikačních kritérií 

• SVS DS umožňují sdružovat závodníky jiných spolků než je 
spolek, u kterého je SVS DS zřízeno 

VSCM Střediska 
Vrcholového 

sportu 
Olympijských 

disciplín 
- 

BMX + MTB 

 

SVS BM  2 • Zřízeny u příslušné komise pro danou disciplínu.  

• Určeny pro kategorii B,G15 – 17,U19 (BMX), U19, U23 (MTB) 

• Určeny pro olympijské disciplíny BMX a MTB 

• Počet zařazených sportovců do SVS není omezen, sportovec 
zařazený do SVS BM může být zařazen i do KSC, nesmí však 
dojít k duplicitní úhradě stejných nákladů 

• Cílem je podpora sportovní přípravy a závodní činnosti 
vybraných závodníků zařazených do SVS BM napříč kluby 

• Zařazení sportovce do SVS BM schvalují příslušné komise 
ČSC a Prezidium ČSC na základě kvalifikačních kritérií 

SCM Krajská 
Sportovní 

Centra 

KSC 12 • Zřízena u spolku vybraným příslušným krajským svazem, 
případně přímo u krajského svazu.  

• Určeny pro kategorie U13 – U23 Počet zařazených sportovců 
do KSC do U19 není omezen, kat.U23 je omezen na max. 3 
závodníky/nice po dobu prvních dvou let v kategorii U23; 
v případě zařazení 2 žen je max.počet 4 

• KSC může provozovat i spolek, který má status SVS DS nesmí 
však dojít k duplicitnímu zařazení sportovce  

• KSC může umožnit zařazení sportovců jiných spolků v daném 
kraji než je spolek, u kterého je KSC zřízeno 

• Zařazení sportovců do KSC podléhá schválení vedení 
příslušného krajského cyklistického svazu na základě 
kvalifikačních kritérií 

SpS Sportovní 
střediska 

talentované 
mládeže 

SPS 12 • Zřízená u vybraných spolků na základě splněných 
kvalifikačních kritérií dle bodu 4.6.Cílem je podchycení a 
výchova talentované mládeže ve věkových kategoriích max 
do U13 

• Počet zařazených sportovců není omezen 

• Zařazení sportovců do SpS podléhá schválení příslušného 
krajského cyklistického svazu na základě kvalifikačních kritérií 

SCM  Sportovní 
centra mládeže 
Neolympijských 

disciplín 

SCM 
NO 

2 • Jsou zřízena u příslušných neolympijských disciplín  
• Cílem SCM NO je podpora talentované mládeže v rámci 

neolympijských disciplín 

• Počet zařazených sportovců není omezen, sportovec 
zařazený do SCM NO může být zařazen i do SVS DS nebo SVS 
BM nebo KSC, nesmí však dojít k duplicitní úhradě stejných 
nákladů 

• Jsou určeny pro kategorie U17, U19, U23 

• Cílem je podpora sportovní přípravy a závodní činnosti 
vybraných závodníků zařazených do SCM NO napříč kluby 

• Zařazení sportovce do SCM NO schvalují příslušné komise 
ČSC a Prezidium ČSC na základě kvalifikačních kritérií 
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4. Kvalifikační a hodnotící kritéria úrovní sportovních center 

4.1 Obecná pravidla pro přidělení statusu a hodnocení Sportovcích Center 

Spolek, u kterého může být zřízeno SVS DS nebo KSC musí splňovat před přidělením statusu a 

v průběhu období kdy mu byl přidělen status SVS DS nebo KSC naplňovat kvalifikační kritéria níže.  

Kvalifikačním kritériem se označuje požadavek, který je podmínkou přiřazení statusu Sportovního 

Centru.  

Hodnotící kritériem se rozumí parametr, který je pravidelně vyhodnocován a Sportovní Centrum jej 

musí plnit po celou dobu platnosti statusu.  

• Posouzení splnění kvalifikačních kritérií proběhne před rozhodnutím o přidělení statutu SVS DS 

nebo KSC. 

• Vyhodnocení plnění činnosti dle hodnotících kritérií bude probíhat vždy za období ročního 

tréninkového cyklu (cca 1.10.-30.9.) a bude připraveno nejpozději do 60 dnů od posledního 

dne tohoto období. 

4.2 Přechodné ustanovení k povinné kvótě žen 

Ve vztahu ke kvótě žen platí přechodné ustanovení, kdy pro účely kvalifikace i hodnocení jedna žena 

může být nahrazena dvěma muži. Zároveň se u žen pro účely hodnocení počítají všechny dosažené 

výsledky, nikoliv pouze jeden. Toto přechodné ustanovení platí pro období 2020 až 2024. 

4.3 Kvalifikační a Hodnotící kritéria SVS DS 

• O přiřazení statusu SVS DS rozhoduje Prezidium na základě schválené Koncepce 

• Spolek se statusem SVS DS může, ale i nemusí mít zároveň status KSC.  

• SVS DS může umožnit zařazení sportovců jiných spolků v daném kraji než je spolek, u kterého 

je SVS DS zřízeno. V takovém případě výsledky těchto sportovců jsou započítávány do 

hodnocení SVS DS. 

Kritérium Popis 

Parametry 
SVS DS 

1. Mít zařazeny disciplíny – dráhu a silnici 
2. SVS DS musí mít alespoň 10 závodníků s licencemi ČSC v těchto disciplínách a to 

v každém roce v rámci posledních dvou let, z toho musí být zastoupeno alespoň 3 
ženami napříč oběma disciplínami. 

Tyto kvalifikační parametry musí SVS DS splnit ke dni přidělení statusu SVS DS a dále plnit po celou 
dobu platnosti statusu SVS DS 

Kontinuita Spolek usilující nebo mající status SVS musí:  
1. Zajišťovat nebo se podílet na náboru a přípravě mládeže v žákovských kategoriích – U15 

a mladší. Za splnění tohoto kritéria se považuje, že spolek měl každém z posledních 
dvou let v této kategorii alespoň 5 licencovaných závodníků.  

2. Spolupracovat s KSC a podílet se na řízení nižších stupňů SCM 
3. Zajišťovat alespoň v jedné z disciplín D nebo S návaznost v kategorii  U23. Za návaznost 

se považuje soutěžní aktivita alespoň 3 licencovaných závodníků kategorie U23 na 
úrovni účasti na MČR a vyšších soutěžích UCI. Za splnění tohoto kritéria se považuje, že 
spolek měl každém z posledních dvou let v této kategorii alespoň 3 licencované 
závodníky.  

4. aktivně se podílet na alespoň jedné akci v roce pořádané ČSC; za splnění tohoto kritéria 
se považuje účast min. 4 sportovců a jednoho doprovodu na akci ČSC 

Tyto Kvalifikační parametry musí SVS DS splnit minimálně ve 3 parametrech a dále splnit všechny 
parametry po celou dobu platnosti statusu SVS, která jsou v okamžiku přiřazení statusu zároveň 
Hodnotící kritéria 
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Kritérium Popis 

Technicko-
materiální 
zabezpečení 

1. Spolek musí disponovat (vlastnit nebo mít možnost dlouhodobě využívat) zařízení 
zajišťující pro členy SVS potřebné zázemí, tzn. šatny, sportovní prostory, např. 
tělocvična, posilovna,  

2. Mít možnost ubytování závodníků, kteří nemají bydliště v místě působnosti SVS.  
3. Spolek musí disponovat (vlastnit nebo mít možnost dlouhodobě využívat) cyklistickou 

dráhou minimálně o délce 150m. Cyklistická dráha musí být v kraji působnosti spolku. 
Pro region Praha a Čechy je ustanoveno jako sportoviště středisek VSC a SCM – středisko 
ČSC dráha Motol  

Tyto Kvalifikační parametry musí SVS DS plnit po celou dobu platnosti statusu SVS a jsou 
v okamžiku přiřazení statusu zároveň Hodnotící kritéria 

Trenérské 
zabezpečení 

1. Spolek, musí mít ve smluvním vztahu po celou dobu platnosti statutu SVS trenérské 
zabezpečení a to minimálně tří trenérů s kvalifikací:  
• Alespoň jeden trenér třídy 1  

• Alespoň jeden trenér minimálně třídy 2  

• Alespoň jeden trenér minimálně třídy 3 
Uvedené body jsou Kvalifikační parametry a SVS DS je musí plnit po celou dobu platnosti statusu 
SVS a jsou v okamžiku přiřazení statusu zároveň Hodnotící kritéria 

Hodnocení 
činnosti a 
výsledků  
SVS DS 

Hodnocení výsledků závodníků zařazených do SVS DS: 
1. umístění alespoň 2 mužů a 1 ženy v kategoriích U17, U19 a U23 do 8.místa 1.1/2 

startovního pole na MČR v olympijské disciplíně 
2. umístění alespoň 4 mužů a 2 žen v kategoriích U17, U19 a U23 do  8.místa 1.1/2 

celkového pořadí ČP na silnici nebo dráze 
3. umístění alespoň 2 závodníků v kategorii U19 nebo U23 do 16.místa 1.1/2 startovního 

pole na ME nebo MS v olympijské disciplíně 
4. zařazení závodníka do reprezentačního týmu dráhy nebo silnice 

• Výsledky se započítávají napříč silničními i dráhovými disciplínami;  

• Započítává se vždy jen 1 výsledek na Dráze nebo 1 výsledek na Silnici zařazeného 
závodníka (U17, U19 a U23 dle vymezení kategorie (viz výše čl. 3)) 

SVS DS musí splnit alespoň 3 z výše uvedených hodnotících výsledkových kritérií; tyto parametry 
musí SVS dále plnit po celou dobu platnosti statusu SVS.  

Evidence SVS DS musí plnit evidenci tréninkových ukazatelů, testů, výsledků a dalších podkladů pro 
vyhodnocení SVS.  
SVS DS musí dodat do termínu dle čl. 4.1. následující dokumenty: 

• „Realizační tým“ (trenér včetně kvalifikace, asistent trenéra, mechanik, masér, lékař, 
fyzioterapeut, kondiční trenér…) 

• „Seznam sportovců“ – návrh ke schválení - zařazení sportovců do daného SVS DS pro 
následující období 

• „Výkazy evidence sportovního tréninku za dané období“ (plán přípravy, individuální 
ukazatele, vyhodnocení). Jako nástroj pro výkazy evidence je SVS povinno zajistit 
závodníkům platformu TrainingPeaks, ze které bude generovat požadované výstupy  

• „Testy OKP, SKP-Hodnocení“ 

• „Výsledky a  hodnotící kritéria SCM“ 

• „TLS – tělovýchovné lékařské sledování“ 
Všichni sportovci zařazení do SVS DS se musí účastnit kontrolních srazů SVS pořádaných ČSC.  
SVS DS se musí podílet na organizaci kontrolních srazů SVS a dbát metodických pokynů ze strany 
CSC. 

Penalizace • V případě nesplnění v rámci Hodnocení výše uvedených Hodnotících kritérií daném roce 
bude danému SVS DS snížena podpora o 10%.  

• V případě nesplnění výše uvedených Hodnotících kritérií ve dvou po sobě jdoucích 
letech bude danému SVS DS snížena podpora o 20%.  

• Pokud nesplní výše uvedená výsledková kritéria ani v dalším roce, přichází o status SVS 
DS.  

• Přechodné ustanovení: pro rok 2020 a 2021 bude penalizace ve výši 0,5 navrhovaného 
snížení dotace 
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4.4 Kvalifikační a hodnotící kritéria SVS BM 

SVS BM zřízené u komise dané olympijské disciplíny (BMX nebo MTB) musí  splňovat kvalifikační kritéria 

níže. 

Kritérium Popis 

Parametry 
SVS BM 

• SVS zřízená u olympijských disciplín BMX a MTB musí mít zařazeno alespoň 6 závodníků 
s licencemi ČSC za tyto disciplíny a to v každém roce v rámci posledních dvou let, z toho 
alespoň 2 ženy 

Tyto parametry musí SVS MB plnit po celou dobu platnosti statusu SVS BM 

Kontinuita SVS BM musí   

• Zajišťovat  návaznost v kategoriích ELITE. Za návaznost se považuje v každém 
z posledních dvou let v této kategorii alespoň 3 licencovaných závodníků v dané 
disciplíně na úrovni účasti ME, SP, MS 

Tyto parametry musí SVS DS plnit po celou dobu platnosti statusu SVS BM 

Technicko-
materiální 
zabezpečení 

• Pro region Praha a Čechy je ustanoveno jako sportoviště středisek VSC a SCM – středisko 
ČSC dráha Motol  

Trenérské 
zabezpečení 

SVS BM, musí mít ve smluvním vztahu po celou dobu platnosti statutu SVS trenérské zabezpečení 
a to minimálně dvou trenérů s kvalifikací:  

• Alespoň jeden trenér třídy 1 

• Alespoň jeden trenér minimálně tř. 2  
Tyto parametry musí SVS BM plnit po celou dobu platnosti statusu SVS BM 

Hodnocení, 
Výsledky 

Výsledky závodníků zařazených do VSC BM: 

• umístění alespoň 2 zařazených závodníků do 16.místa 1.1/2 startovního pole na ME 
nebo MS  

• účast alespoň 6 závodníků na ME, SP nebo MS  
Všichni sportovci zařazení do SVS BM se musí účastnit kontrolních srazů SVS pořádaných ČSC  
SVS BM se musí podílet na organizaci kontrolních srazů SVS 
Tyto parametry musí SVS plnit po celou dobu platnosti statusu SVS BM 

4.5 Kvalifikační a hodnotící kritéria KSC 

• Status KSC může být přidělen krajskými cyklistickými svazy v daném kraji buď přímo pod 

krajských svazem nebo u sportovního spolku v daném kraji.  

• Spolek se statusem KSC může, ale nemusí mít zároveň status SVS.  

• KSC může umožnit zařazení sportovců jiných spolků v daném kraji než je spolek, u kterého je 

KSC zřízeno. V takovém případě výsledky těchto sportovců jsou započítávány do KSC. 

Status KSC je oprávněn užívat spolek splňující tyto kritéria.  

Kritérium Popis 

Parametry 
KSC 

1. KSC musí mít zařazeno alespoň 10 závodníků s licencemi ČSC s důrazem na kategorii 
U15 a to v každém roce v rámci posledních dvou let, z toho být zastoupeno alespoň 3 
ženami napříč disciplínami, celkový počet zařazených závodníků do KSC není omezen. 

2. Počet disciplín není omezen, v KSC musí být zařazeno alespoň 8 závodníků 
v olympijských disciplínách. 

KSC musí splnit alespoň jeden z parametrů  před udělením statusu KSC a dále plnit oba parametry 
po celou dobu platnosti statusu KSC 

Kontinuita KSC musí   
1. Prokazatelně zajišťovat nebo se podílet na náboru a přípravě mládeže v žákovských 

kategoriích. Za splnění tohoto kritéria se považuje, že spolek měl každém z posledních 
dvou let v této kategorii alespoň 5 licencovaných závodníků před přidělením statusu 
KSC.  
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Kritérium Popis 

2. Zajišťovat  návaznost v kategoriích U17 a U19. Za návaznost se považuje v každém 
z posledních dvou let v této kategorii alespoň 5 licencovaných závodníků v dané 
disciplíně na úrovni účasti MČR 

KSC musí splnit alespoň 1 parametr před udělením statusu KSC a dále plnit oba parametry po 
celou dobu platnosti statusu KSC 

Technicko-
materiální 
zabezpečení 

• Pro region Praha a Čechy je ustanoveno jako sportoviště středisek VSC a SCM – středisko 
ČSC dráha Motol  

Trenérské 
zabezpečení 

1. KSC musí mít ve smluvním vztahu po celou dobu platnosti statutu KSC trenérské 
zabezpečení a to minimálně 1 trenéra s kvalifikací:  

• Alespoň jeden trenér třídy 1 nebo 2 
Tyto parametry musí KSC plnit po celou dobu platnosti statusu KSC. 

Hodnocení, 
výsledky 

KSC musí: 
1 - Náborová činnost: 

• uspořádat nebo se podílet na pořádání alespoň 1 náborové akce; za náborovou akci je 
považován závod nižší úrovně než je ČP s účastí dětských a žákovských kategorií  

• aktivně se podílet na alespoň jedné akci v roce pořádané ČSC; za splnění tohoto kritéria 
se považuje účast min. 4 sportovců a jednoho doprovodu na akci ČSC  

• zařazení závodníci do KSC se musí pravidelně účastnit závodů na úrovni krajských 
přeborů a ČP  

2 - Výsledky závodníků zařazených do KSC: 

• účast alespoň 5  závodníků v kategorii U13 a U15 na MČR v olympijské disciplíně 

• umístění alespoň 8 závodníků v první polovině startovního pole na MČR v olympijské 
disciplíně 

• umístění alespoň 8 zařazených závodníků v první polovině celkového pořadí ČP, 
olympijská disciplína je podmínkou 

Tyto parametry musí KSC plnit po celou dobu platnosti statusu KSC. 

Evidence KSC musí plnit evidenci tréninkových ukazatelů, testů, výsledků a dalších podkladů pro 
vyhodnocení KSC. KSC musí dodat do termínu dle čl. 4.1. následující dokumenty: 

• „Realizační tým“ (trenér včetně kvalifikace, asistent trenéra, mechanik, masér, lékař, 
fyzioterapeut, kondiční trenér…) 

• „Seznam sportovců“ – návrh ke schválení - zařazení sportovců do daného KSC pro 
následující období 

• „Výkazy evidence sportovního tréninku za dané období“ (plán přípravy, individuální 
ukazatele, vyhodnocení) Jako nástroj pro výkazy evidence je SVS povinno zajistit 
závodníkům platformu TrainingPeaks, ze které bude generovat požadované výstupy 

• „Testy OKP, SKP-Hodnocení“ 

• „Výsledky“ a Hodnotící kritéria 

• „TLS – tělovýchovné lékařské sledování) 
Vybraní sportovci zařazení do KSC se mohou účastnit kontrolních srazů pořádaných ČSC.  

Penalizace V případě nesplnění v rámci Hodnocení výše uvedených výsledkových kritérií daném roce bude 
danému KSC snížena podpora o 5%. 

4.6 Kvalifikační kritéria SPS 

Status SPS může být přidělen krajskými cyklistickými svazy v daném kraji buď přímo pod krajských 

svazem nebo u sportovního spolku v daném kraji. SPS je zřízeno u spolku, který musí splňovat 

kvalifikační kritéria níže 
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Kritérium Popis 

Parametry 
SPS 

1. SPS je zřízeno výhradně pro věkové kategorie U13 a mladších 
2. SPS  musí mít zařazeno alespoň 10 závodníků s licencemi ČSC a to v každém roce 

v rámci posledních dvou letech, z toho alespoň 2 ženy, celkový počet zařazených 
závodníků není omezen 

3. Počet disciplín není omezen, ale SPS musí zabezpečovat přípravu a účast na soutěžích 
alespoň v jedné z těchto disciplín – BMX, dráha, MTB, silnice 

Tyto parametry musí spolek plnit před udělením statusu SPS a dále plnit po celou dobu platnosti 
statusu SPS 

Trenérské 
zabezpečení 

SPS musí mít ve smluvním vztahu po celou dobu platnosti statutu SPS trenérské zabezpečení a 
to minimálně jednoho trenéra s kvalifikací:  

• Alespoň jeden trenér třídy 2 
Tyto parametry musí SPS plnit po celou dobu platnosti statusu SPS 

Hodnocení, 
Výsledky 

SPS musí: 
1 - Náborová činnost: 

• uspořádat nebo se podílet na pořádání alespoň 1 náborové akce; za náborovou akci je 
považován závod nižší úrovně než je ČP s účastí dětských a žákovských kategorií  

2 - Výsledky závodníků zařazených do SPS: 

• zařazení závodníci musí splňovat účast na trénincích alespoň 3 x týdně 

• zařazení závodníci musí plnit baterii testů UNIFITTEST alespoň 1 x ročně 
Tyto parametry musí SPS plnit po celou dobu platnosti statusu SPS. 

Evidence SPS musí plnit evidenci tréninkových ukazatelů, testů, výsledků a dalších podkladů pro 
vyhodnocení SPS. SPS musí dodat do termínu dle čl. 4.1. následující dokumenty: 

• „Realizační tým“ (trenér včetně kvalifikace,) 

• „Seznam sportovců“ – seznam zařazených sportovců do daného SPS pro následující 
období 

• „Testy UNIFIT TEST - Hodnocení“ 

• „Evidence tréninkové četnosti“  

 

4.7 Kvalifikační kritéria SCM NO 

SCM NO je zřízené u komise dané neolympijské disciplíny (cyklokros nebo sálová cyklistika) musí  

splňovat kvalifikační kritéria níže. 

Kritérium Popis 

Parametry 
SCM NO 

• SCM NO zřízená u neolympijských disciplín Cyklokros a Sálová cyklistika musí mít 
zařazeno alespoň 6 závodníků s licencemi ČSC za tyto disciplíny a to v každém roce 
v rámci posledních dvou letech, z toho alespoň 2 ženy 

Tyto parametry musí SCM NO plnit po celou dobu platnosti statusu SCM NO. 

Kontinuita SCM NO musí  po celou dobu statusu: 

• Zajišťovat  návaznost v kategoriích ELITE. Za návaznost se považuje v každém 
z posledních dvou let v této kategorii alespoň 3 licencovaných závodníků v dané 
disciplíně na úrovni účasti ME, SP, MS 

Tyto parametry musí SCM NO plnit po celou dobu platnosti statusu SCM NO. 

Technicko-
materiální 
zabezpečení 

• Pro region Praha a Čechy je ustanoveno jako sportoviště středisek VSC a SCM – středisko 
ČSC dráha Motol  

Trenérské 
zabezpečení 

SCM NO, musí mít ve smluvním vztahu po celou dobu platnosti statutu SCM NO trenérské 
zabezpečení a to minimálně dvou trenérů s kvalifikací:  

• Alespoň jeden trenér třídy 1 nebo 2 
Tyto parametry musí SCM NO plnit po celou dobu platnosti statusu SCM NO. 
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Hodnocení, 
Výsledky 

Výsledky závodníků zařazených do SCM NO: 

•  umístění alespoň 2 zařazených závodníků do 16.místa 1.1/2 startovního pole na ME 
nebo MS  

• účast alespoň 6 závodníků na ME, SP nebo MS  
SCM NO musí splnit obě z výše uvedených kritérií.  
Všichni sportovci zařazení do SCM NO se musí účastnit kontrolních srazů SCM NO pořádaných 
ČSC.  
SCM NO se musí podílet na organizaci kontrolních srazů SCM NO 
Tyto parametry musí SCM NO plnit po celou dobu platnosti statusu SCM NO. 

 

5. Kritéria pro zařazení sportovců do struktury  SCM ČSC 

5.1 Kritéria pro zařazení do SVS olympijských disciplín ČSC a SCM NO ČSC 

 

Kritérium Popis 

Věkové 
kategorie 

• sportovec splňuje věkovou kategorii U17 nebo U19 pro daný rok, ve kterém je do 
SCM zařazen 

• sportovec kategorie U23, který je pro daný rok do SCM zařazen, splňuje věkovou 
hranici do 21 let, tj. prvních dvou let kategorie U23 

Priorita 
disciplíny 

SVS dráha & silnice 

• Zařazený sportovec má prioritní disciplíny dráha a silnice 

• Předpoklad udržení priority disciplín se považuje za splněný, pokud se daný 
sportovec účastní min. dvou závodů ČP na dráze nebo silnici 

SVS MTB 

• Zařazený sportovec má prioritní disciplínu MTB XCO 

• Předpoklad udržení priority disciplín se považuje za splněný, pokud se daný 
sportovec účastní min. dvou závodů ČP MTB XCO a závodu MČR MTB XCO  

SVS BMX 

• Zařazený sportovec má prioritní disciplínu BMX 

• Předpoklad udržení priority disciplín se považuje za splněný, pokud se daný 
sportovec účastní min. dvou závodů ČP BMX a závodu MČR 

SCM NO - CYKLOKROS 

• Zařazený sportovec má zařazenu disciplínu cyklokros do závodního programu  

• Předpoklad udržení tohoto kritéria se považuje za splněný, pokud se daný sportovec 
účastní min. dvou závodů ČP v cyklokrosu a závodu MČR 

SCM NO sálová cyklistika BMX 

• Zařazený sportovec má prioritní disciplínu sálová cyklistika 

• Předpoklad udržení priority disciplín se považuje za splněný, pokud se daný 
sportovec účastní min. dvou závodů ČP nebo Ligy a závodu MČR 

 

Výkonnost • Umístění na MČR do 16. místa 1.poloviny startovního pole  

• Umístění v min. dvou závodech ČP do 8.místa 1.poloviny startovního pole 
Zařazený sportovec musí splnit alespoň jedno výkonnostní kritérium 

Reprezentace • Zařazený sportovec byl v uplynulém roce zařazen do reprezentačního týmu napříč 
disciplínami ČSC 
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Návrhy 
zařazení,  
Výsledky 

Návrhy pro zařazení sportovců pro daný rok podává vedoucí trenér SCM na sekretariát ČSC 
nejpozději do 15.11.roku předchozího 
 
Návrhy pro zařazení budou podloženy splněním alespoň tří kritérií pro zařazení včetně 
výsledků 
Zařazený sportovec musí splnit minimálně 3 kritéria pro zařazení 

5.2 Kritéria pro zařazení do KSC ČSC 

 

Kritérium Popis 

Věkové 
kategorie 

• sportovec splňuje věkovou kategorii U13 až U21 pro daný rok, ve kterém je do SCM 
zařazen 

Priorita 
disciplíny 

• pro KSC není povinná priorita disciplíny 

Výkonnost • U13 a U15 - předpoklad umístění na MČR nebo ČP do 1.poloviny startovního pole  

• U17 a U21 - umístění v min. dvou závodech ČP do 16.místa 1.poloviny startovního 
pole  

• U17 a U21 - umístění do 1. poloviny startovního pole na MČR 
Zařazený sportovec U17 nebo U19 musí splnit alespoň jedno výkonnostní kritérium 

Návrhy 
zařazení,  
Výsledky 

Návrhy pro zařazení sportovců pro daný rok podává vedoucí trenér SCM na sekretariát ČSC 
nejpozději do 15.11.roku předchozího 
 
Návrhy pro zařazení budou podloženy splněním obou kritérií pro zařazení včetně výsledků 

 

5.3 Kritéria pro zařazení do SPS ČSC 

Kritérium Popis 

Věkové 
kategorie 

• sportovec splňuje věkovou kategorii U13 a mladší platnou pro daný rok, ve kterém je 
do SPS zařazen 

Výkonnost • splnění baterie testů UNIFITTEST   

• kontinuita sportovní přípravy, pravidelná účast na trénincích alespoň 3 x týdně  

• U13 – účast na alespoň 2 závodech úrovně krajského přeboru 

Návrhy 
zařazení 

Návrhy pro zařazení sportovců pro daný rok podává vedoucí trenér SPS na sekretariát ČSC 
nejpozději do 15.11.roku předchozího 
Návrhy pro zařazení budou podloženy splněním obou kritérií pro zařazení včetně výsledků 

 

 

6. Financování SVS, KSC, SCM NO  

 Celkový objem CZK 

SVS DS Podíl na schváleném objemu finančních prostředků max do 40% 

SVS BM Podíl na schváleném objemu finančních prostředků max do 35% 
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KSC Podíl na schváleném objemu finančních prostředků max do 35% 

SCM NO Podíl na schváleném objemu finančních prostředků max do 10% 

 Finanční prostředky se rozdělují na základě schváleného klíče 
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