
YARMILL 
Pravidla pro tréninkovou evidenci 
 

• Jednotlivé sekce v disciplínách úseku snowboardingu mají povinnost 
pravidelného vyplňování tréninkové evidence YARMILL, těmi jsou: 

o Reprezentace SBX 
o Reprezentace PAR 
o Reprezentace FS 
o SCM SBX 
o SCM PAR 
o SBX FS 
o SPS SBX 
o SPS PAR 
o SPS FS 

• V úseku snowboardingu SLČR jsou sportovci SCM zároveň reprezentanty 
v dané disciplíně. Každý takový reprezentant musí mít vyplněné veškeré 
náležitosti primárně ve vyšší skupině, tzn. skupina reprezentanti. 

• Všichni reprezentanti disciplín SBX, PAR a FS mají povinnost splnit 5 
tréninkových jednotek za týden, v přípravném a závodním období. 

• Všichni sportovci spadající pod SPS mají povinnost splnit 2 tréninkové 
jednotky za týden v přípravném a závodním období. 

• Tréninková jednotka musí mít minimální časový rozsah 45 minut. Pokud je 
tréninková jednotka v delším než minimálním rozsahu, stále se jedná o jednu 
tréninkovou jednotku. Tréninkovou jednotkou v žádném případě není hodina 
tělesné výchovy v rámci školy (ZŠ, SŠ, VŠ). 

• Reprezentanti vyplňují tréninkovou evidenci jmenně – tzn. každý 
z reprezentantů bude mít pod svým jménem vyplněné veškeré povinné 
informace a dané tréninkové jednotky.  

• U SPS sportovců budou jednotlivé kluby vyplňovat souhrnné hlášení za každý 
týden a budou dokládat každý týden vyplněnou třídní knihu v Excelové tabulce. 

• Za řádné vyplňování tréninkových jednotek a všech dalších informací jsou 
odpovědní vedoucí každé skupiny. Tzn. reprezentační trenér dané disciplíny je 
odpovědný za řádné vyplňování všech svých reprezentantů, což by měl 
pravidelně kontrolovat. Z činnost SCM, kteří jsou zároveň reprezentanty rovněž 
odpovídají reprezentační trenéři dané disciplíny, případně jimi delegovaní 
osobní trenéři sportovce. U SPS za vyplňování YARMILLA a excelových 
třídních knih odpovídají nahlášené odpovědné osoby jednotlivých SPS klubů, 
kteří jsou zároveň administrátory u svého klubu. 

• Řádné vyplňování YARMILLA a třídních knih bude pravidelně kontrolováno ze 
strany úseku snowboardingu YARMILL koordinátorem USB, a to v týdenním 
intervalu.  

• Pokud budou zjištěny jakékoli nedostatky v tréninkové evidenci, bude daná 
odpovědná osoba vyzvána k zajištění nápravy nedostatků. Nedojde-li 
k nápravě řádně a včas, nebude mít daný klub či reprezentant/SCM nárok na 
proplacení nákladů. Lhůta pro sjednání nápravy činí 15 dnů od obdržení výzvy 
ze strany YARMILL koordinátora. Proplácení nákladů bude pozastaveno na 15 



dnů od uplynutí lhůty pro nápravu a dále do doby, než budou skutečnosti řádně 
doplněny.  

• Všechny sekce disciplín snowboardingu mají povinnost mít vyplněné povinné 
tréninkové jednotky od 1. 7. 2022. Kdo si je vědom, že nemá splněno, musí celé 
období doplnit zpětně, a to do 31. 12. 2022. 

 

Doporučení 
• Smýšlejte o YARMILL jako o užitečném nástroji pro rozvoj sportu a sportovních 

nadějí, nikoli jako nepříjemnou povinnost, kterou musíte plnit. 
• V platformě YARMILL najdete mnoho možností ke sledování – například 

analýzy složené z výsledků všech závodů, možnost přenosu dat z FIS 
platformy, která umožňuje srovnávání na nadnárodní úrovni, analýzy na úrovni 
věku sportovců a jejich dosažené výkonnostní a závodní úrovně, možnost 
sledování výkonů SCM sportovců, záznamy fyzických testů atd. 

• Zamyslete se nad tím, co z hlediska rozvoje sportovců, sportovních výkonů 
vašich svěřenců a výchovy nových sportovních nadějí potřebujete sledovat – je 
možné do systému přidat a pracovat s různými externími daty. 

• Doporučujeme také evidovat údaje reprezentantů – GDPR je z hlediska 
smluvního vztahu mezi SLČR a poskytovateli platformy YARMILL pokryté. Lze 
evidovat osobní a identifikační údaje jako jsou: číslo pasu, konfekční velikost 
oblečení a vybavení, platnost COVID-19 očkování, kontakty na rodinné 
příslušníky či osobu blízkou, kontakt na lékaře apod. 


