
Kritéria zařazování sportovců do sportovních center mládeže (SCM) 

2021-22 (po sezóně 2020-21) 

 
 
 

Interní dělení SCM (diferenciace přípravy vč. testování, příspěvku na činnost): 

• SCM Sportovní centrum mládeže  … junioři, dorost M/W 19, M/W 17  

TCM Tréninkové centrum mládeže … dorost M/W 16 

 

Názvy a místa SCM:  

• SCM SKP Kornspitz Jablonec – ved.trenér Marian Málek, trenér I.tř. 

• SCM Letohrad – ved.trenér Lukáš Dostál, trenér II.tř. 

• SCM SK Nové Město na Moravě – ved.trenér Mgr. Jiří Václavík, trenér I.tř. 

• SCM Jilemnice – ved. trenér Tomáš Holubec, trenér II.tř. 

 

Zařazováni jsou sportovci ve věku 15-21 let. Kritériem pro zařazení do SCM (kategorie M/W 17, 

M/W 19 a JM/JW)  je stanovená % ztráta z maximálního počtu bodů z žebříčku ČP. Kritériem pro 

zařazení do TCM (M/W15)  je zisk min. 2x  I.VT na některém z celostátních závodů ČP v sezóně 

2020-21. U sportovců na návrh trenéra bude přihlédnuto k doplňkovým kritériím. S ohledem na 

nepředvídatelný vývoj onemocnění COVID a souvisejících opatření, která mohou mít dopad na 

množství soutěží, si „trenérská rada mládeže“ vyhrazuje právo změnit jednotlivé parametry kritérií 

pro zařazování. 

 

Trenérská rada mládeže pracuje ve složení: Vlastimil Jakeš, Vlastimil Vávra, Ondřej Rybář a Jan 

Novák 

 

Kritéria zařazení (oproti loňsku zpřísnění): 

 

        hlavní           doplňková  

                            (žebříček ČP)       (rozhodne trenérská rada mládeže)  

      TCM 

• M/W 15 r. 2006   I.VT → 2x I.VT  

 

SCM 

• M/W 16 r. 2005               9% → 8%  TKS TCM, min. Ø 5,5bodu (centrální září) 

Střel. test 20+20, limit 275bodů 

Sport Freizeit cup  

   

• M/W 17 r. 2004      8% → 7%            KT SCM  

• M/W 19                           střel.test 20+20, limit 17/18/19 =295/305/315b  

1. rokem r. 2003        8% → 7%             

            2. rokem r. 2002              7%  → 6%            spiroergometrie 

  

• JM/JW –  příp. doplnit dle návrhu trenérské rady (dle zařazení RDJ, akademiků, …) 

 

      Do SCM jsou automaticky zařazeni všichni účastníci MSD a MSJ v sezóně 2020-21. 

 

  Podmínkou zařazení sportovce v kategorii M/W16-19 je řádná evidence elektronického 

TD Yarmill v předešlém roce (využíváno pro další plánování RTC). 

 

 

Žebříček ČP (počítáno 6 z 10 startů, resp. dle klíče z uskutečněných závodů): 

a) 29.-30.12. 2020  I. ČP  NMnM (Sprint, ZHS)  



b)   9.-10. 1.  2021  MČR I. Jablonec n.N. (Sprint, Stíh.z.)    

c) 29.-31. 1. 2021   III. ČP Harrachov (Vytrvalostní z., Štaf.závod jednotlivců) 

d) 12.-14. 2.  2021  IV.ČP Letohrad (Sprint skup.start, Stíh.z.) 

e) 26.-28. 2.  2021  SCM open Jablonec (Sprint) / MSD Obertilliach (Sprint) 

f) 18.-21. 3. 2021  MČR II. NMnM (Masstart) 

 

Do všech SCM (vč. TCM) může být celkově zařazeno max. 80 sportovců. V případě 

nesplnění kritérií (zdravotní důvody,…) mohou ved. trenéři SCM  navrhnout další sportovce, které 

schvaluje trenérská rada mládeže. V těchto případech bude přihlédnuto k doplňkovým kritériím.  

 

Sportovci SCM absolvují povinně 2x ročně centrální kontrolní testy SCM (speciální motorické 

testy) v Jablonci nad Nisou. V rámci dalšího centrálního sledování absolvují sportovci s MVT a 

členové RDJ 2x ročně laktátovou křivku na KL. Ve svých klubech provádí min. 3x ročně střelecký 

výkonový test 20L+20S.  

 

Sportovci TCM absolvují povinně 2x ročně testy kondičních schopností TCM (I.KT 

v klubech, II.KT centrální) a 1x ročně speciální motorické testy (dle metodiky testování TCM). V 

rámci centrálního sledování absolvují 3x ročně střelecký výkonový test 20L+20S.  

Sportovci SCM i TCM absolvují 2x ročně laboratorní funkční vyšetření (spiroergometrii). 

 

 

 

 

 

 

                                                     Jan Novák  

          Předseda komise mládeže ČSB  

 

 

 

Praha, 10.12. 2020 


