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Směrnice stanovuje pravidla pro zřizování a provoz sportovních center mládeže a sportovních 

středisek. 

A. Sportovní centra mládeže 

1. Sportovní centrum mládeže ČSVLW 

SCM ČSVLW je základním systémovým prvkem přípravy talentované mládeže v rámci Svazu a zajišťuje 

komplexní soustavnou přípravu talentovaných sportovců v rámci mládežnických kategoriích. 

Základní poslání sportovního centra: 

• Dlouhodobá metodicky vedená tréninková příprava 

• Podpora při zajištění sportovní výstroje talentovaných sportovců 

• Trvalé sledování výkonnosti sportovců a její konkurenceschopnosti vůči vrstevníkům 

• Příprava v oblasti kondičního tréninku a závodní psychologie 

• Organizace intenzivních přípravných kempů – výcvikových táborů 

Za řízení centra je přímo zodpovědný sportovní manažer jako člen výkonného výboru, který řídí 

všechny tréninkové procesy v rámci centra a průběžně o nich informuje výkonný výbor případně 

valnou hromadu. 

Tréninkové aktivity jsou zajišťovány v prostorech regionální sportovní infrastruktury provozované 

členy Svazu. 

Hodnocení sportovců v rámci SCM 

K hodnocení sportovců je používána jednotná metodika hodnocení výkonnosti (dle směrnice 5.1. 

Hodnocení výkonnosti) která stanovuje optimální výkonnost sportovců vzhledem k věku, tak aby byl 

dodržen jejich průběžný sportovní rozvoj a také měli konkurence schopnou výkonnost pro případnou 

reprezentaci ČR. 

Hodnocení je prováděno na škále 0-100% dle metodiky hodnocení výkonnosti. 

Výkonnost Hodnocení 

0% - 25 % Výkonnost na spodní hranici, hrozí vyřazení 
z centra. Je potřeba důsledně přehodnotit 
způsob tréninku. 

25% - 75% Optimální výkonnost. 

75% - 125% Špičková výkonnost, potenciální využití pro 
reprezentaci. 

125% a více Výjimečný sportovec. Je potřeba pečlivě 
kontrolovat trénink a soustředit se na 
upevňování dovedností. 
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Účast sportovců na systémových soutěžích Svazu 

Všichni sportovci zařazení do SCM jsou povinni zúčastnit se nejméně 4 závodů v závodní sezóně tak, 

aby mohla být průběžně hodnocena jejich sportovní výkonnost.  

Pokud sportovec nesplní bude mu odebráno nebo zkráceno financování jeho přípravy ze strany svazu 

(na základě směrnice 7.2. – Financování přípravy). 

Relevanci důvodů při případné omluvenky z neúčasti na závodech (zejména ze zdravotních důvodů) 

posuzuje sportovní manažer Svazu, odvolacím orgánem je pak výkonný výbor. 

 

Závodníci sportovního centra plní podmínky pro doplňování reprezentačních týmů (i u nich platí 

podmínka účasti nejméně na 4 závodech v předchozí sezóne). 

 

Hodnocení výsledků tréninku 

Výkonnost závodníků je pravidelně ověřována v rámci kvalifikačních závodů talentované mládeže, 

které Svaz pořádá v rámci jednotlivých regionálních sportovních středisek provozovaných jeho členy. 

Sportovní manažer, nebo jím určená osoba zpracuje zprávu z výcvikových táborů pořádaných Svazem 

pro sportovce zařazené do SCM. 

Souhrnnou zprávu o přípravě sportovců podává sportovní manažer na výroční VH Svazu – součástí 

zprávy je i případný návrh na změny v koncepci SCM. 

Svaz zajišťuje financování sportovní přípravy sportovců a kvalifikačních závodů v rozsahu dle 

směrnice 7.2. – Financování přípravy. 

2. Zřizování dalších sportovních center mládeže  

O zřízení sportovního centra mládeže rozhoduje VV ČSVLW svým usnesením.  

SCM jsou zřizována pro 5 až 12 sportovců do 23 let v rámci TJ/SK na základě předloženého projektu 

pro celé období provozu SCM v daném roce. 

Projekt zejména obsahuje: 

- Umístění SCM 

- Zajištění služeb pro provoz SCM (ubytování , strava, řidiči/operátoři, údržba) 

- Personální zajištění tréninku (trenér, pomocníci) 

- Vybavení pro přípravu ve vodním lyžování/wakeboardingu 

- Vybavení pro ostatní komplexní průpravu – kondiční příprava, regenerace 
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- Způsob zabezpečení ubytování a stravování sportovců a dalšího personálu SCM 

- Počet sportovců zařazených v SCM a jejich seznam 

- Rozpočet nákladů pro jednoho sportovce na jeden tréninkový týden obsahující: 

o Ubytování neděle–pátek 

o Stravování neděle večeře – pátek oběd 

o Trénink:  5 x 30 minut VL / 5 tréninkových dní WB  

Žadatel o SCM musí zabezpečit minimálně 

- Provoz centra od 1.4. do 15.10. v daném roce 

- Provoz člunu/vleku minimálně 8 hodin denně  

- Trenéra (s uzavřenou smlouvou) nejméně na 4 měsíce 

- Ubytování a stravování sportovců v blízkosti SCM 

- Vybavení pro sportovní přípravu na suchu i na vodě 

- Videozáznam jízd a možnost rozboru jízd pořízených dle požadavků trenéra nebo VV ČSVLW 

- Zabezpečení mimosportovní činnosti sportovců (v případě nepříznivého počasí) 

VV ČSVLW bude sledovat provoz SCM a v případě zjištění nedostatečného personálního nebo 

technického vybaven vyzve provozovatele k odstranění nedostatků do stanovené lhůty. Pokud 

nebudou nedostatky odstraněny, může VV ČSVLW zastavit provoz SCM. 

3. Organizace, činnost a řízení SCM 

 

Za organizaci, činnost a řízení SCM zodpovídá TJ/SK u které je SCM zřízeno a vytváří pro něj 

odpovídající materiální, technické a personální podmínky na základě smlouvy uzavřené s ČSVLW. 

Statutární zástupce TJ/SK provozující SCM odpovídají za dodržování pracovní kázně trenéra 

odměňovaného z prostředků na činnost SCM a vedení předepsané sportovní dokumentace. Kontrolní 

funkci plní Kontrolní komise ČSVLW a pověřený zástupce VV ČSVLW. 

SCM zabezpečí evidenci přítomnosti sportovců a evidenci tréninků po jednotlivých disciplínách. 

Evidence bude měsíčně uzavírána a souhrnné hlášení o činnosti podepsané trenérem a statutárním 

zástupcem TJ/SK bude zasláno na sekretariát ČSVLW do 10. dne nadcházejícího měsíce. 

Provozovatel kteréhokoli SCM umožní manažerovi reprezentace provést fyzické testy jednou na 

začátku sezóny a jednou po jejím skončení. Testů se účastní sportovci zařazení do všech SCM. 

Hodnocení činnosti SCM provádí VV ČSVLW jedenkrát ročně. Zprávu o činnosti SCM zpracovává 

manažer reprezentace příslušného sportovního odvětví a předkládá ji na listopadovém jednání VV 

ČSVLW k projednání. Součástí tohoto hodnocení je schválení projektů SCM na další tréninkový rok. 
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V případě volné tréninkové kapacity, která nebude využita sportovci zařazenými do SCM, bude 

umožněno její využití dalšími zájemci z řad reprezentace. 

 SCM poskytne kapacitu pro soustředění reprezentantů před klíčovými titulárními závody (ME,MEJ) 

v rozsahu maximálně jednoho tréninkového týdne. 

VV ČSVLW poskytne podporu SCM v maximálním rozsahu podle aktuálního stavu financování 

(zejména přiznaných dotací).  

Základní rozsah podpory: 

- Příspěvek 20 000 Kč na mzdu trenéra 

- Příspěvek za odtrénované minuty/kola všech sportovců do 19ti let bez ohledu na splnění 

výkonnostních limitů (viz. Směrnice 7.2 – Pravidla financování, odst. 3.2.1) 

- Technické vybavení (člun, vlek, zařízení závodiště) – přiděluje ČSVLW podle aktuálních 

finančních možností, SCM  

- Opravy a údržba zařízení SCM, včetně náhradních dílů – schvaluje VV ČSVLW na základě 

žádosti vedoucího SCM. Předem neschválený požadavek na údržbu nemusí být zpětně 

proplacen. 

- Materiál pro sportovní činnost (lyže atd.) jsou přidělovány podle možností ČSVLW . 

Neupotřebitelné volné zásoby budou přednostně použity pro trénink v SCM. 

Vybavení poskytnuté SCM se po 10ti letech jeho používání v rámci SCM převede bezúplatně do jeho 

majetku na žádosti TJ/SK, která SCM provozuje.  

 

B. Sportovní střediska 

 

Sportovní středisko je systémovým prvkem péče o talentovanou mládež zejména ve věku 12-15 let. 

Sportovním střediskem péče o talentovanou mládež se může stát středisko vodního lyžování a 

wakeboardingu splňující níže uvedené podmínky. 

Za vyhodnocení splnění podmínek pro zařazení střediska do systému zodpovídá prezident svazu nebo 

jím pověřený člen výkonného výboru. 

Minimální materiální požadavky na sportovní středisko: 

- Vlastní (pronajatý) prostor pro trénink ve vodním lyžování nebo wakeboardingu vybavený 

závodními drahami pro všechny disciplíny 

- Zázemí pro ubytování, stravování a hygienu závodníků 

- Zázemí pro kondiční přípravu a rozcvičovaní 

- Základní sada výstroje pro začínající závodníky 
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Středisko musí umožnit trénink na vodě nejméně po dobu 4 měsíců v kalendářním roce.  

Zároveň se zřízením střediska musí být jmenovány následující osoby: 

- Osoba zodpovědná za provoz  

- Hlavní trenér, případně další trenéři 

O činnosti střediska podává osoba zodpovědná za jeho provoz zprávu za každý kalendářní měsíc, vždy 

do 10. dne následujícího měsíce, nejméně v rozsahu: 

- Počet odtrénovaných minut v členění po jednotlivých sportovních a jednotlivých disciplínách 

- Zprávu o realizovaném soustředění (pokud bylo) 

- Výsledky případných kontrolních závodů 

- Požadavky a eskalace na trenérskou radu a výkonný výbor 

 

Do sportovního střediska mohou být zařazeni závodníci, kteří splňují nejméně ty podmínky: 

- Jsou registrovanými závodníky pro závodní činnost a mají licenci IWWF 

- Splňují minimální standardy výkonnosti dané metodikou hodnocení výkonnosti (5.1. 

hodnocení výkonnosti) 

- Zúčastní se v předchozím hodnoceném období alespoň 4 závodů 

- Vykáží trénink v mininimálním stanoveném objemu. 

 

Sportovní příprava v rámci sportovního střediska je spolufinancována svazem dle směrnice 7.2 – 

Financování přípravy. 


