
C17  –  Směrnice pro činnost SCM

A. ZÁKLADNÍ PRINCIPY

1. SCM je výběrové centrum talentovaných mladých závodníků zpravidla ve věku 15-19 let, v 
případě zařazení do RD nebo RDJ, až do 23 let. Na návrh trenéra SCM lze zařadit i mladší 
závodníky, jejichž vzrůst již omezuje závodní činnost na menších lodních třídách a kteří splňují
ostatní podmínky pro zařazení do SCM.

2. Zařazeni do SCM mohou být pouze závodníci, kteří prokázali svůj talent a předpoklady jak 
mimořádnými výsledky na domácích a případně i mezinárodních regatách, tak i dosavadní 
intenzivní, systematickou a dobře zajištěnou přípravou (organizačně, materiálově, trenérsky, 
finančně…).  Mezinárodní zkušenosti a předpoklad výkonnostního růstu v mezinárodním 
závodním poli jsou dalším důležitým kritériem pro zařazení.  

3. Závodníci nejsou zařazováni podle lodních tříd, v nichž před zařazením závodili. V souladu se 
strategií ČSJ orientovanou na olympijské lodní třídy se však u všech předpokládá postupný 
přechod na některou z olympijských tříd.

4. Činnost SCM je zajišťována trenéry SCM. Trenéři připravují plán akcí SCM na sezonu a osobně
jej zajišťují, provádějí hodnocení závodníků a navrhují jejich zařazení do RD, RDJ a SCM.

5. Z rozpočtu SCM jsou přednostně zajištěni trenéři (plat + náklady).

6. Členové SCM mohou získat finanční příspěvek na podporu své účasti na akcích pořádaných 
trenéry SCM. Návrh na výši příspěvku předkládá příslušný trenér SCM s ohledem na celkový 
rozpočet SCM. 

7. Členové SCM, kteří jsou zařazení do RD ev. RDJ mohou získat finanční příspěvek na 
individuální přípravu. Výše takového příspěvku je diferencovaná, navrhuje ji KVS a schvaluje ji
VV s ohledem na celkový rozpočet ČSJ resp. SCM

8. Závodníci, kteří obdrží finanční příspěvek na individuální přípravu, mají povinnost zúčastnit se
minimálně dvou akcí pořádaných trenéry SCM. Účast na těchto akcích však nesmí narušit 
individuální plán těchto závodníků a musí být smysluplná pro ostatní členy SCM.

B. ZAŘAZOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ TALENTOVANÝCH SPORTOVCŮ DO SPORTOVNÍHO CENTRA 
MLÁDEŽE ČSJ

Na zařazení do SCM není nárok.  Závodníci jsou zařazováni výhradně podle dále uvedených kritérií.  
Žebříčky ALT či různé i mezinárodní žebříčky nejsou kritériem pro zařazení, avšak příslušný trenér 
SCM k nim při zpracování svého návrhu na zařazení do SCM může přihlédnout.  Návrh na zařazení do 
SCM zpracovává a předkládá výhradně příslušný trenér SCM. O zařazení sportovců do SCM rozhoduje
na své listopadové schůzi Výkonný výbor ČSJ na základě návrhu předkládaného KVS. Návrh připravuje
příslušný trenér SCM ve spolupráci s hlavním trenérem ČSJ a předkládá jej KVS k posouzení. 



I. Kritéria pro zařazení do Sportovního centra mládeže (dále jen „SCM“) 

a) Odpovídající zdravotní stav umožňující pravidelný trénink a účast na regatách odpovídajících 
danému věku. 

b) Odpovídající talentové předpoklady, pro výkonnostní růst v jachtingu.
c) Organizační, materiálové, trenérské, finanční a další zajištění přípravy, časové možnosti 

adepta
d) Dobrý všestranný pohybový základ spolu se schopností rychlého učení. 
e) Fyziologické předpoklady pro danou lodní třídu, nebo pro lodní třídu, na kterou se závodník 

připravuje do budoucna.
f) Odpovídající psychologické předpoklady pro zvládnutí dlouhodobé vytrvalostní zátěže a 

nepříznivých povětrnostních vlivů.
g) Hodnocení talentových předpokladů provádí příslušný trenér SCM, na základě dlouhodobého

pozorování a sledování vybraného adepta na zařazení do SCM. 
h) Závodník může být do SCM zařazen, pokud splňuje věkové požadavky stanovené MŠMT. 
i) Sportovci zařazení v SCM musí být držiteli závodní licence vydávané ČSJ.

II.       Kritéria pro vyřazení ze SCM

a) Neplnění tréninkových nároků kladených na sportovce. 
b) Hrubé nebo opakované kázeňské prohřešky. 
c) O vyřazení z SCM rozhoduje VV ČSJ, na základě návrhu trenéra SCM. 

C. Povinnosti členů SCM
a) Členové SCM jsou povinni si ve spolupráci s trenérem SCM sestavit svůj individuální roční 

plán a pravidelně informovat trenéra SCM o jeho plnění.
b) Pokud je nutná změna plánu ze závažných důvodů, tak nahlásit tuto změnu trenérovi SCM 

alespoň 14 dní před začátkem akce (výjimku může tvořit náhlé onemocnění).
c) Závodníci, kteří obdrží finanční příspěvek na individuální přípravu, mají povinnost zúčastnit se

minimálně dvou akcí pořádaných trenéry SCM. Účast na těchto akcích však nesmí narušit 
individuální plán těchto závodníků a musí být smysluplná pro ostatní členy SCM.

d) Ve spolupráci s kondičním trenérem ČSJ naplánovat svojí kondiční přípravu a průběžně jí dle 
jeho doporučení a monitoringu upravovat.

e) Spolupracovat s PR manažerem ČSJ

D. Trenéři SCM

a) Spolu s hlavním trenérem ČSJ připravují plán akcí SCM na sezonu a předkládají jej KVS k 
posouzení, která jej dále předkládá VV ČSJ ke schválení  na jeho prosincovém zasedání

b) Sledují adepty na zařazení a navrhují zařazení závodníků do SCM a příp. do RD či RDJ
c) Spolupracují se závodníky a jejich osobními trenéry na přípravě individuálního plánu na 

sezonu
d) Určují pravidla hodnocení členů SCM a zveřejňují je před schvalováním plánu akcí na sezonu

e) Určují kritéria a akce, podle nichž hodnotí výsledky členů SCM na regatách a zveřejňují je před
schvalováním plánu akcí na sezonu



f) Jedenkrát měsíčně podávají VV písemnou zprávu o činnosti SCM a hodnocení členů SCM.
g) Spolupracují s osobními, klubovými příp. třídovými trenéry a kondičním trenérem ČSJ..
h) Činnost trenérů je honorována
i) Trenér dvou posádkové větve LT předkládá podle bodu F. této směrnice VV ČSJ návrh na 

přidělení 10 lodí 29erTrenéry navrhuje hlavní trenér ČSJ. KVS po posouzení předkládá návrh 
VV ČSJ ke schválení. Český svaz jachtingu  s trenéry uzavírá smlouvu obvykle na dobu 3 až 4 
let.

j) Trenéři SCM svou činnost provádí v souladu s pokyny „Komory trenérů“ při TMK, jejímiž jsou 
z titulu své funkce stálými členy.  (Komora trenérů, kterou zřizuje při TMK předseda TMK, 
metodicky řídí a koordinuje a vyhodnocuje činnost trenérů SPS, SCM a RD).

E. Rozpočet SCM

a)  Návrh rozpočtu připravuje KVS ČSJ.

b) Z rozpočtu SCM jsou přednostně hrazeny odměny a náklady na činnost trenérů SCM.

c) Z rozpočtu SCM jsou dále hrazeny příspěvky na individuální přípravu členů SCM, kteří jsou 
zařazeni do RD resp. RDJ a příspěvky na podporu účasti členů SCM na akcích organizovaných 
trenéry SCM.

d) Režijní náklady SCM (pojištění motoráků, vleků a trenérů, provoz a opravy člunů a vleků, 
logistika, administrativa…) mohou činit max. 7% celkového rozpočtu SCM.

F. Přidělování lodí 29er 

a) VV ČSJ na základě návrhu KVS přiděluje vždy na svém lednovém zasedání 10 plachetnic lodní 
třídy 29er na následující sezonu. Návrh připravuje příslušný trenér SCM ve spolupráci s 
hlavním trenérem ČSJ a předkládá jej KVS k posouzení.

b) Trenér SCM zpracovává návrh na přidělení lodí na základě žebříčku SCM LT 29er, který pro 
tento účel sestavuje. Kritéria pro sestavování žebříčku určuje trenér a zveřejnuje je před 
schvalováním plánu akcí na sezonu.

c) Pokud posádka splnila podmínky smlouvy, splňuje kritéria pro zařazení do SCM a umístila se v
TOP 5 žebříčku Sportovního centra mládeže a bude ve stejném složení pokračovat v další 
sezóně, pak bude automaticky navržena na přidělení lodě 

d) Ostatní adepti (včetně nových zájemců) na přidělení lodě 29er musí svůj zájem oznámit 
trenérovi SCM. 

e) Na konci každé jachtařské sezóny (říjen, listopad) proběhne setkání kandidátů na přidělení 
lodí 29er (akci vypisuje trenér SCM), na základě něhož provede trenér SCM návrh na přidělení
zbývajících lodí. 



f) Pokud se uvolní loď v průběhu sezóny, pak proběhne setkání kandidátů na přidělení lodě na 
nejbližší plánované akci v ČR, nebo trenér SCM vypíše zvláštní setkání

g) Při návrhu na přidělení lodí hodnotí trenér SCM zejména (není řazeno dle priorit): 

 dosavadní jachtařské výsledky

 věk a perspektivnost posádky 

 plán přípravy ve třídě 29er 

 možnosti účasti na soustředěních a regatách doma i v zahraničí 

 fyziologické předpoklady posádky 

 fyzická zdatnost

 jachtařská odbornost

 vztah k jachtařskému vybavení 

 sportovní a osobní nasazení 

 testovací jízda nových adeptů na 29eru 
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