KRITÉRIA
REPREZENTAČNÍ CENTRA MLÁDEŽE (RCM)
a
SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (SCM)
pro sezónu 2013 /2014 platná od 1.7.2013
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
VV ČAST rozhodl pro sezónu 2013/2014 o pokračování ve stávajícím vícestupňovém systému
podpory sportovní přípravy vybraných talentovaných hráčů stolního tenisu v ČR. Cílem podpory
talentovaných hráčů je koncentrace nejlepších hráčů mládežnické kategorie, kteří působí ve
Sportovních Střediscích (SpS) a v SCM, v Reprezentačních Centrech Mládeže (RCM) za účelem
zlepšení dlouhodobé přípravy těchto vybraných hráčů a úspěšnou reprezentaci ČR v mezinárodní
konkurenci v kategorii mládeže. RCM budou součástí Reprezentačních center ČAST, čímž bude
zajištěn plynulý přechod nejlepších mládežnických reprezentantů do reprezentace dospělých.
Zřizování RCM i SCM je převážně prováděno ve spolupráci s vrcholovými oddíly, které se
dlouhodobě úspěšně věnují přípravě mladých hráčů.
ČAST rovněž klade velký důraz na harmonický rozvoj osobností mladých sportovců, a tak vedle
sportovní přípravy považuje za důležité, přípravu pro občanský život a vytváření dobrého
sociálního zázemí talentovaných hráčů.
VV ČAST rozhodl pro sezónu 2013/2014, od 1.7.2013 o zachování 2 RCM a 3 SCM:
RCM Praha – ve spolupráci s SKK SF El Niňo Praha
RCM Havířov – ve spolupráci s SKST Baník Havířov
SCM Hodonín – ve spolupráci s SKST ČSAD Hodonín
SCM Ostrava – ve spolupráci s TJ Ostrava
SCM Vlašim – ve spolupráci s SKST Vlašim

PODMÍNKY ZAŘAZENÍ SPORTOVCE do RCM a SCM
Vybraným hráčům bude nabídnuto členství v RCM a SCM na základě splnění těchto základních
podmínek.
REPREZENTAČNÍ CENTRA MLÁDEŽE (RCM)
1. VÝKONNOSTNÍ KRITÉRIA:
Členem RCM se může stát sportovec na základě umístění na žebříčku ČR za sezónu 2012/2013.
KVS ČAST připraví seznamy potencionálních členů pro RCM. Pro ročníky 1991 až 1995 bude
přihlíženo k jejich perspektivě směrem k členství v reprezentačních družstvech dospělých. Pro
ročníky 1996, 1997, 1998, 1999 a 2000 budou vypracovány seznamy potencionálních členů pro
RCM na základě redukovaných žebříčků mládeže za sezónu 2012/2013, návrhu reprezentačních
trenérů mládeže a KM ČAST.
Do RCM mohou být zařazeni :
- postjunioři a postjuniorky – ročníky 1991 až 1995 – vybraní, preferovaní hráči dle
rozhodnutí KVS,
- dorostenci a dorostenky - ročníky 1996, 1997 - umístění na 1. - 4. místě alespoň
v jednom ze dvou ročníků redukovaného žebříčku dorostenců a ročník 1998 umístění na
1. - 4. místě redukovaného žebříčku starších žáků,
- starší žáci a žákyně - ročníky 1999 - umístění na 1. - 4. místě v redukovaného žebříčku
staršího žactva a ročník 2000 umístění na 1. - 4. místě redukovaného žebříčku mladších
žáků.
Požadované umístění hráče na výše uvedených žebříčcích mládeže neznamená
automatické zařazení hráče do RCM.
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2. OSTATNÍ KRITÉRIA ZAŘAZENÍ
Členové RCM musí plnit následující podmínky:
- plnění plánovaných objemových ukazatelů tréninku a dodržování plánovaného
tréninkového procesu řízeného trenéry RCM,
- ubytování a školu v okolí svého RCM,
- žádné problémy kázeňského charakteru,
- člen RCM musí být zdravotně způsobilý k absolvování náročné sportovní přípravy,
- zdravotní způsobilost potvrdí tělovýchovná lékařská poradna na základě funkčního
vyšetření.
SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (SCM)
Členy jednotlivých SCM bude schvalovat KVS ČAST na základě návrhu klubu, oddílu při kterém
bude SCM zřízeno. Při obou RCM budou zřízena i SCM, jejichž složení bude schvalovat KVS
ČAST, stejně jako u ostatních SCM.

ROZDĚLENÍ SPORTOVCŮ v RCM
Sportovci budou rozděleni KVS ČAST do kategorii, dle výkonnosti a perspektivy.
1. PREFEROVANÍ REPREZENTANTI
Členové reprezentačních kádrů mládeže splňující aspoň jedno z těchto doplňujících kritérii:
- hráč, který na MEJ, nebo MSJ v předcházející sezoně získal umístění ve dvouhře
jednotlivců do 16. místa v kategorii juniorů nebo kadetů,
- hráč, který byl členem družstva, které se umístilo do 8.místa a odehrál alespoň 50%
zápasů na MEJ nebo MSJ,
- hráč který se v srpnovém žebříčku ETTU umístil do 20. místa ve své kategorii,
- jiní talentovaní hráči vybraní KVS ČAST.
2. REPREZENTANTI
Členové užšího kádru reprezentačních družstev juniorů a kadetů.
3. OSTATNÍ ČLENOVÉ RCM
Ostatní členové splňující všechna kritéria zařazení do RCM:
- hráči ve věku žáků ZŠ splňující sice výkonnostní kritéria, ale nesplňující některá ostatní
kritéria, zejména nemají školu a ubytování v okolí RCM. Tito hráči se musí zúčastnit
pravidelných stáží organizovaných RCM. Hráči budou sledováni a připravováni na plný
přechod do RCM v následujících sezónách,
- talentovaní hráči vybraní KVS.

FINANCOVÁNÍ RCM a SCM
RCM a SCM jsou financována MŠMT prostřednictvím ČAST, ta bude jednotlivým RCM a SCM
přidělovat dotace na základě podepsané smlouvy.
Všechna RCM a SCM dostanou paušální příspěvek na pronájem a provoz haly hrazeného nájmu
majiteli objektu - příspěvek bude částečně pokrývat náklady spojené s provozem haly pro trénink
členů RCM a SCM.
ČAST smluvně zajistí vedoucího trenéra každého RCM a SCM a v případě potřeby smluvně
zajistí v RCM další pomocné trenéry a specialisty. Smlouva bude vždy uzavřena přímo mezi
ČAST a trenérem.
Finanční podpora SCM bude paušální, kromě příspěvku na pronájem dostane i příspěvek na
celkovou činnost SCM.
Finanční podpora RCM bude vypočítána dle rozdělení sportovců do kategorií dle výkonnosti
viz.výše.
V RCM bude zabezpečena komplexní tréninková péče a organizační zajištění v oblastech:
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Ubytování
- s pedagogickým dozorem na školních internátech, nebo obdobných zařízeních
s pedagogickým dozorem, pokud hráč nepochází z místa bydliště,
- pokud se rodiče rozhodnou umístit své dítě mimo tyto zařízení s pedagogickým dohledem
RCM, přebírají plnou zodpovědnost za své děti, kterou potvrdí písemným prohlášením.
Stravování
- celodenní stravování zajištěné v rámci škol, nebo školních internátů, kde budou členové
RCM/SCM ubytováni,
Tréninkové zabezpečení
- komplexní tréninkové zabezpečení formou vícefázového tréninku, včetně účasti na vybraných
přípravných soutěžích v ČR,
Materiální zabezpečení
- komplexní materiálně-sportovní zabezpečení,
Regenerace
- komplexní regenerační zabezpečení,
Lékařský dozor
- pravidelné lékařské prohlídky, funkční vyšetření, ortopedická vyšetření apod.
Trenérské zabezpečení
- kvalitní trenérské zabezpečení trenéry nejvyšší trenérské třídy licence A a B v počtu
odpovídajícím počtu a kvalitě hráčů v RCM
- kvalitní kondiční přípravu prostřednictvím speciálního kondičního trenéra.
Vedoucí každého RCM a SCM rozhodne, jak bude použita finanční podpora jednotlivých
sportovců v RCM a SCM do výše celkového schváleného rozpočtu jednotlivých RCM a SCM.
RCM i SCM předloží návrh rámcového rozpočtu předsedovi ČAST do 2 týdnů od podepsání
smlouvy o poskytnutí dotace. VV ČAST si vyhrazuje právo upravit plánovaný rozpočet RCM
v jednotlivých položkách, tak aby byl v souladu s naplňováním hlavních cílů činnosti RCM.
RCM a SCM budou ekonomicky fungovat na základě schváleného rámcového rozpočtu.
RCM a SCM se musí při vyúčtování řídit zásadami pro financování SCM schválenými VV ČAST,
a podle zásad MŠMT. Za vyúčtování jednotlivých RCM a SCM odpovídá pověřená osoba dle
podepsané smlouvy s RCM a SCM.
Za celkové hospodaření všech RCM a SCM odpovídá předseda ČAST a ekonom ČAST.

TRENÉRSKÉ ZABEZPEČENÍ v RCM a SCM
Vedoucí trenér RCM a SCM musí mít kvalifikaci licence A, případně nastoupit studium FTVS. Pro
případného dalšího trenéra se vyžaduje kvalifikace licence A nebo B.
V RCM mohou být po dohodě s KVS angažováni další specialisté např. na kondiční přípravu
apod. Trenérovi RCM i SCM bude při podpisu smlouvy předložena náplň práce trenéra v souladu
s požadavky MŠMT na výkon této funkce. Tato bude zavazující a při neplnění požadovaných
úkolů budou přijata opatření ke sjednání nápravy včetně finančního postihu.

ŘÍZENÍ RCM a SCM
Za hospodárné využití celkových finančních prostředků RCM a SCM odpovídá ekonom ČAST.
Ředitelem RCM a SCM je ze své funkce předseda ČAST, který je statutárním zástupcem a podle
směrnic MŠMT odpovídá za veškerý chod všech RCM a SCM.
Po sportovní a metodické stránce bude všechna RCM a SCM řídit KVS ČAST včetně provádění
kontrolní činnosti.
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Za organizaci a provádění sportovní přípravy je odpovědný vedoucí trenér RCM a SCM. Nese
také zodpovědnost za plnění výkonnostních cílů členů RCM a SCM.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Předseda ČAST, KVS a KM ČAST budou postupovat dle následujících termínů:
- do 30.4.2013 budou na internetových strákách zveřejněny první předběžné seznamy
hráčů, kteří mají nárok na zařazení do RCM dle návrhu KVS,
- do 15.6.2013 bude vydán konečný návrh KVS na rozdělení členů do jednotlivých RCM a
SCM,
- do 15.7.2013 bude vydáno konečné rozdělení členů jednotlivých RCM a SCM a
trenérské zabezpečení na základě výběru KVS a KM a vyjádření hráčů a rodičů
VV ČAST schválil tato kritéria, která jsou platná pro sezónu 2013/2014 od 1.7.2013 dne
15.4.2013

VV ČAST

V Praze dne 15.4.2013
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