
Koncepce SpS, TM, SCM vč. zařazování sportovců (2018-19) 
 
 

Sportovní střediska žactva - SpS: 
Kluby, které mají hodnoceno minimálně 5 sportovců hodnocených v žebříčku ČP. Finanční 

prostředky na činnost jsou každoročně od ČSB rozdělovány dle schváleného klíče na základě počtu 
sportovců a úspěšnosti v žebříčku ČP.  
K tomu dostávají mateřské kluby bonusy: 

- za předaného sportovce do TCM a SCM (musí opakovaně 2/3 roky splnit podmínky pro 
zařazení) 

- za předaného sportovce, startujícího na MEJ a MSJ/D 
- za předaného sportovce, startujícího a bodujícího na SP/IBU cupu (max. do 25 let)    

 

Interní dělení SpS: 
SpS-A trenér na plný úvazek 
SpS-B trenér na částečný úvazek  
SpS-C bez placeného trenéra – dobrovolní trenéři 
 
Pozn.: Vychází se z daných tréninkových podmínek v návaznosti na SCM, dlouhodobé činnosti a 
úspěšnosti klubů (počet sportovců, počet předaných sportovců do SCM, …).  
 

Pro výběr cca 50 sportovců z jednotlivých SpS pořádán každoročně v červnu letní kemp 
biatlonových nadějí „LeBiNa“, zaměřený na střelbu a všestranný rozvoj pohybových schopností a 
dovedností.  
 
 

Talentovaná mládež žactva (TM): 
Výběr sportovců SpS na základě % ztráty z maximálního počtu bodů z žebříčku ČP. 

Každoročně zařazováno cca 45-50 sportovců.   
 

• Žactvo B  
M12 a W12     20 %    
M13 a W13   15 % 

• Žáci C 
M14 a W14   20 %, podmínkou I.VT  
 

Pozn.: Vzhledem k rozdělení ročníků bude na konci sezóny 2018-19 dopočítán společný žebříček pro 
žactvo ve spojených kategoriích. 
 

Na každého sportovce TM navýšen příspěvek do SpS (bonus na nákup sport. materiálu). 
 
V II. části letní přípravy plánován kemp TM, zaměřený kromě střelby a všestranného rozvoje 

pohybových schopností a dovedností také na nácvik techniky jízdy na kol.lyžích a bruslích.  
 
 

Sportovní centra mládeže (SCM):  
Celkem 4 (SKP Kornspitz Jablonec, Letohrad, Nové Město na Moravě, Jilemnice) + 1 

detašované pracoviště (SG Jablonec). 
 



Zařazování sportovci ve věku 15-21let na základě % ztráty z maximálního počtu bodů 
z interního žebříčku SCM (přepočítaný žebříček ČP) a doplňkových kritérií.   
 

Kritéria pro zařazování do SCM: 
 
     hlavní kritéria  doplňková kritéria 
     (interní žebříček SCM) (rozhodne trenérská rada)  
 

• Žáci M14/W14  r. 2004  10 %   TKS Indares  
 

• Dorost M16/W16  r. 2003  9 %   TKS TCM  
střel. test 20+20  
Sport Freizeit cup  

   

• Dorost M19/W19      KT SCM (normativa kategorií) 
1. rokem   r. 2002  10 %   střel. test 20+20 
2. rokem   r. 2001  8,5 %    Sport Freizeit cup  
3. rokem   r. 2000  7 %   spiroergometrie  
  

• Junioři JM/JW 
1. rokem   r. 1999  8 % letos 6% (vzhledem k absenci r. 98 a 97) 
2. rokem   r. 1998  6,5 % r.98 (Vinklárková, Štvrtecký) - start IBUc
  

 
 

Interní žebříček SCM (počítáno 7 z 12 startů): 
a) 29.-30.12. 2018  I.ČP   NMnM (Sprint, ZHS)  
b) 12.-13.1. 2019  II.ČP   Jablonec n.N. (Sprint, Stíh.z.)  
c) 26.-27.1. 2019    III.ČP   Letohrad (Individuál, Sprint) / MSJ/D Osrblie 
d) 9.-10.2. 2019   SCM open  Jilemnice (Sprint, Stíh.z.) / EYOF Pole  
e) 22.-24.2. 2019  MČR   NMnM (Sprint, Stíh,z,)  
f) 16.-17.3. 2019  V.ČP   Harrachov (Sprint, Sprint štaf.střelba)  

 
Při zařazování se vychází primárně z hlavních kritérií. Do všech SCM (vč. TCM) může být 

celkově zařazeno max. 80 sportovců. V případě nenaplnění tohoto počtu na základě hlavních kritérií 
může doplnit další sportovce „trenérská komise“ (V.Jakeš, O. Rybář, V. Vávra, Mi. Málek, A. Lejsek, J. 
Novák, J. Václavík a J. Sucharda), v těchto případech (sportovci SpS-B, SpS-C, zdravotní důvody, …) 
přihlíží i k doplňkovým kritériím.  
 
 

Interní dělení SCM (diferenciace přípravy vč. testování, příspěvku na činnost): 
• SCM Sportovní centrum mládeže  … junioři, dorost M/W19  

• TCM Tréninkové centrum mládeže … dorost M/W16 
 
Každé SCM zabezpečováno max. 3 profesionálními trenéry (dle počtu zařazených sportovců). 
 

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 3x ročně střelecký výkonový test 
20L+20S.  



Sportovci TCM absolvují povinně ve svých klubech 2x ročně testy kondičních schopností TCM 
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). 
 
 

 
 
Vlastimil Vávra – koordinátor mládeže 
Jan Novák – předseda komise mládeže 


