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SPORTOVNĚ TALENTOVANÁ MLÁDEŽ 

pro sezónu 2016-2017 

 

Tento materiál stanovuje, na základě jakých kritérií dosažených v sezóně 2015/16 se bude 

počítat finanční podpora SPS a SCM klubů a zařazení sportovců do SCM pro následující 

sezónu 2016/17. Vycházíme ze stejných principů, která byla schválena pro sezónu 2015/16.  

 

NOVĚ ZAVÁDÍME (v textu podžluceno): 

- kromě podzimních i jarní SPS testy (konané v SPS klubech) 

- u SPS bude podmínkou vyplácení podpory pro klub i na základě účasti sportovců 

z klubu na podzimních testech před sezónou (s možností náhrady na jaře) 

- pro zařazení do SCM stanovujeme maximální počet zařazených sportovců  

a zpřísňujeme podmínky pro zařazení 

- u SCM bude podmínkou vyplácení podpory na sportovce i na základě absolvování 

jarních testů (s možností náhrady na podzim) 

- odstupňovaný finanční roční příspěvek na SCM sportovce dle kategorie (dosud byl 

příspěvek pro všechny SCM sportovce jednotný) 

 

Financování mládežnického sportu ze strany ÚBD 

 definování jasných priorit, na jejichž základě chceme podpořit rozvoj běžeckého 

lyžování 

 nastavenými hodnotícími kritérii motivujeme ke zvýšení počtu mladých lyžařů v 

žákovských kategoriích 

 současně podporujeme vznik opravdových center běžeckého lyžování, v nichž se 

budou rozvíjet dorostenecké kategorie 

 

Poznámka:  

a) být „dobrej“ by měla být motivace sportovce, ne trenéra SPS nebo SCM 

b) touha vítězit je zakořeněna v každém sportovci a není tudíž bezpodmínečně 

nutné vítězství ještě motivovat hmotnými statky 
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SPORTOVNÍ STŘEDISKA (SPS): 

Cíle ÚBD pro kategorii SPS:  

- podporovat co nejvíce klubů po celé ČR, kde „se líhnou“ potenciální noví 

reprezentanti 

- v žákovských kategoriích (v SPS) motivovat k co největší členské základně 

- v mnoha klubech fungují trenéři jako dobrovolníci ve svém volném čase – jako 

pomocník a inspirace pro tréninkovou přípravu může sloužit životní tréninkový cyklus 

 

Systém výpočtu podpory žákovských kategorií 

Kritéria pro výběr a odměny SPS: 

 žádná výkonnostní kritéria 

 pouze na základě POČTU starších žáků a žákyň uvedených v žebříčku 

 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU pro SPS je celkovým součtem dvou složek: 

a) motivační složka 

paušál pro každý klub dle průměrného celkového počtu starších žáků  

a starších žákyň uvedených v LB, a to dle těchto kritérií: 

o SPS A ( za 4 poslední roky 12 a více startujících): paušál 7 000 Kč 

o SPS B ( 8-11 startujících včetně): paušál 5 000 Kč 

o SPS C ( 3 až 7 startujících včetně): paušál 3 000 Kč 

o paušál bude vyplacen jen v případě splnění podmínek v bodě b 

(odměna za práci v klubu) 

 

b) odměna za práci v klubu 

příspěvek obdrží klub na každého aktivního staršího žáka a/nebo starší 

žákyni: 

o pokud závodník dokončil minimálně dva závody zařazené do 

celkového žebříčku 

o současně pokud má počet bodů v žebříčku maximálně 350 

o sportovec bude „skórovat“ pro klub pouze zúčastní-li se podzimních 

SPS testů (v případě nemoci či zranění možnost „opravy“ při jarních 

SPS testech) – více níže. 

Klub obdrží tento příspěvek pouze tehdy, pokud tyto podmínky za klub 

současně splnili alespoň dva sportovci (starší žák, starší žákyně). 

 

Poznámka: konkrétní výše příspěvku (odstavec b) vychází ze stávající výše finanční podpory 

od MŠMT. 

 

POSTUP: 

- do 31.5. vznikne seznam sportovců, kteří splňují podmínky pro měsíční příspěvek; 

tyto podmínky jsou: 

1. účast na 50 % závodů v uplynulé zimní sezóně zařazených do LB 

2. účast na podzimních SPS motorických testech konaných před sezónou (s 

možností náhrady na jarních SPS testech) 
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 jarní i podzimní SPS testy budou pořádány v SPS klubech pro 

všechny SPS sportovce (za organizaci testů v daném SPS zodpovídá 

příslušný vedoucí trenér SPS a SPS klub) 

 v případě, že se podzimních předsezonních testů nebude moci 

sportovec zúčastnit z důvodu nemoci či zranění, má možnost termínu 

na jaře (viz. dále) 

- klub obdrží finanční příspěvek na sportovce až po splnění obou podmínek (tzn. 

účast sportovce na 50% závodů v zimní sezóně a současně účast na SPS 

motorických testech) 

o v případě neúčasti na podzimních předsezónních SPS testech má sportovec 

možnost „náhrady“ na jarních SPS testech 

o v případě neúčasti sportovce na podzimních ani na jarních SPS testech nemá 

klub nárok v dané sezóně na příspěvek na tohoto závodníka (na ostatní 

příspěvky samozřejmě nárok má) 

 

Poznámka: 

- podzimní i jarní SPS testy budou hromadné pro všechny SPS sportovce, pořádá je 

SPS klub 

- dosud konané říjnové SPS testy pro vybrané SPS sportovce budou od další sezóny 

nahrazeny minisoustředěním 

- podpora náleží klubům, za něž sportovci závodili, nikoliv jednotlivým sportovcům 
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SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (SCM): 

 chceme podpořit vznik opravdových center běžeckého lyžování, v nichž se budou 

rozvíjet dorostenecké kategorie 

 co očekáváme od SCM 

a) vedení klubu 

 dostatečný a kvalitní trenérský tým 

 profesionální trenér 

 klub má rozvětvenou strukturu včetně managementu klubu 

 výhodou je spojení se SG (sdružení financí, širší trenérská základna) 

b) podpora kvalitních závodníků 

 na každého závodníka chce ÚBD poskytnout roční finanční podporu 

- u 7 SCM s podporou platu na trenéra (Jablonec, Jilemnice, Trutnov, Jeseník, NMNM, 

Vimperk, Karlovy Vary) 

o aktivně pracovat na zlepšování kvality jejich zázemí 

o realizovat plán (definovaný klubem) na rozvoj klubu a zázemí 

o kvalita zázemí bude každoročně kontrolována a neustále posuzována 

v konfrontaci s počtem sportovců v daném SCM  

- dalších 5 klubů se statutem SCM (Liberec, Vrchlabí, Skuhrov, Teplice, Stachy) bude 

mít i nadále možnost užívat statut SCM, ovšem bez finanční podpory na trenéra 

 

Systém výpočtu podpory SCM: 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU je celkovým součtem těchto kritérií: 

a) paušál:  

paušál pro 7 vybraných SCM (tlak na zvyšování kvality SCM a zvyšování 

personální kvality v SCM) 

o podporuje budování center 

b) dlouhodobá úspěšnost:  

příspěvek 1.000 Kč měsíčně dle průměrného počtu závodníků vychovaných 

do SCM za poslední 4 roky 

o příspěvek pro všechny kvalitní sportovce nezávisle na tom, v jakém 

klubu se připravuje 

o odměna za celistvou úspěšnost kolektivu, tzn. odměna za kvalitu 

dlouhodobé práce 

c) SCM sportovci (podmínky zařazení níže) 

příspěvek všem oddílům na každého sportovce zařazeného do seznamu 

SCM sportovců (nezávisle na jeho klubovém členství) 

o příspěvek pro všechny dobré sportovce napříč všemi kluby 

 

Celková podpora pro klub je součet těchto tří položek (paušál + dlouhodobá úspěšnost + 

SCM sportovci) a záleží na klubu, jakou formou s prostředky naloží (podpora jen trenéra, 

nebo trenéra a sportovců, a to všech sportovců, nebo jen nějakých…). 

 

Odměňování neobsahuje motivaci k extrémní výkonnosti (zařazení do RD apod.), lze 

předpokládat, že na straně trenéra NEBUDE tak výrazný tlak na výkonnost (kvůli odměně), 

ale přirozený tlak bude na straně závodníka. 
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SCM sportovci a kritéria pro jejich zařazení 

Kritéria pro zařazení sportovce mezi SCM sportovce: 

Sportovec bude mezi SCM sportovce zařazen:  

1) na základě umístění v LB: 

o u mladšího dorostu max. do 70,00 bodů 

o u staršího dorostu max. do 55,00 bodů 

o u juniorů max. do 45,00 bodů 

2) sportovec musí současně absolvovat jarní SCM motorické testy  

o v případě, že se jarních testů nebude moci sportovec zúčastnit z důvodu 

nemoci či zranění, má možnost opravného termínu na podzim 

o sportovec je do SCM zařazen až po úspěšném zvládnutí SCM motorických 

testů, přičemž příspěvek na sportovce mu náleží v plné výši až poté, co testy 

absolvuje 

 

- celkový maximální počet SCM sportovců může být 48 

o jestliže celkový počet sportovců se splněnými kritérii je menší než 48, bude 

aktuálně zařazen menší počet SCM sportovců, a to jen těch, kteří současně 

splnili obě výše uvedená kritéria (maximální počet bodů v LB a současně 

splněná účast na testech)   

o jestliže celkový počet sportovců se splněnými kritérii je větší než 48, výše 

uvedené hranice bodů dle LB (70/55/45) se poníží shodně o stejné procento, 

aby celkový počet SCM sportovců byl maximálně 48 

 

Roční finanční příspěvek pro sportovce zařazené do SCM: 

- junioři a juniorky základní částku na zařazeného sportovce (například 20.000 Kč) 

- starší dorost 75% základní částky na zařazeného sportovce (v tomto případě 15.000 

Kč, což je 75% z 20.000 Kč) 

- mladší dorost 60% základní částky na zařazeného sportovce (v tomto případě 

12.000 Kč, což je 60% z 20.000 Kč) 

 

Poznámka: výše základní částky bude definována vždy po skončení sezony. 

 

 


