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ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE
NA ROK 2018
Tento dokument popisuje systém výběru sportovců do SPORTOVNÍHO CENTRA
MLÁDEŽE (dále jen SCM) a systém rozdělování finančních prostředků SCM pro rok 2018.
Systém je v souladu s platnou koncepcí ČVS.

I.

VSTUP DO SYSTÉMU SCM

Do SCM mohou být v roce 2018 zařazeni závodníci/nice, ročníky narození 2000–
2002. Do SCM nemohou být zařazeni sportovci, kteří jsou členy některého z rezortních
center.
Pro vstup do SCM je nutné absolvovat dva testy - na vodě v říjnu 2017 a na trenažéru
koncem kalendářního roku 2017. Výsledky prvního a druhého testu do SCM se sčítají a tento
součet je rozhodující pro zařazení sportovců do systému SCM.
Závodníci, ročníky narození 2000 - 2002, kteří se na MSJ v roce 2017 umístí do poloviny
startovního pole a zároveň do osmého místa (v závodech při počtu 8 a více startujících
posádek) budou do SCM pro rok 2018 zařazeni automaticky. A to i v případě, že by se na
základě vstupních testů do SCM nedostali. Mají však povinnost se vstupních testů zúčastnit
stejně jako ostatní závodníci (mimo případ zdravotních a jiných závažných problémů).
Závodníci, zařazení do SCM na základě výsledků z MSJ 2017 nemusejí žádat o divokou kartu a
jejich případné zařazení do SCM se nezapočítává do počtu udělených DK. Toto pravidlo se
netýká členů resortních center, kormidelníků a kormidelnic.
Zařazení sportovců do systému SCM navrhuje na základě posouzení výsledků
vstupních testů, případně výsledků MSJ 2017 ústřední trenér mládeže a schvaluje
předsednictvo ČVS.

II.

TECHNICKÉ PROVEDENÍ VSTUPNÍCH TESTŮ

Zájemci o zařazení do systému SCM se hlásí do obou vstupních testů prostřednictvím
veslařských oddílů a klubů, ve kterých jsou registrováni.
Účast na vstupních testech je hrazena účastníky resp. veslařskými oddíly a nelze pro
tento účel použít prostředky na činnost SCM.
Testů se mohou zúčastnit pouze občané české státní příslušnosti s platnou registrací
u Českého veslařského svazu, ročníky narození 2000 - 2002. Kategorie dorostu ročník 2003 se
testování zúčastnit nemůže.
1. fáze výběru do SCM
- test: 6000 m voda – Hradišťský šestikilák
- termín: 7. 10. 2017.
- přihlášky dle Celostátního vypsání veslařských soutěží do 2. 10. 2017 na
http//www.veslo.cz
- dosažený výkon se porovnává s tabulkovým časem lodě příslušné kategorie
- pro účely vstupních testů SCM budou hodnoceny disciplíny 1xdci, 1xdky, 1xjři, 1xjky,
2-jři a 2-jky. V kategoriích dorostu se tedy do vstupních testů SCM započítávají
pouze závodníci startující na skifech.
- v disciplíně 2- jři/jky se počítá posádce tabulkový čas pro ročníkově staršího člena
posádky
- ústřední trenér mládeže má právo nasadit jednotlivé posádky do výkonnostních
skupin (zejména podle výsledků z předešlých závodů)
Distanční závod
6000 m
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-

v disciplíně 2- jři/jky je možný start pouze se závodníkem ze stejné kategorie –
posuzováno dle závodního roku 2018

-

start dorostenců/dorostenek prvním rokem (dle závodního roku 2018) není ve vstupních
testech do SCM možný

2. fáze výběru do SCM
- test: 6000 m na trenažéru Concept2 (s pojízdným podvozkem)
- termín: 25. – 26. 11. 2017
- uzávěrka přihlášek 19. 11. 2017
- dosažený výkon se porovnává s tabulkovým časem příslušné kategorie
- účastníci testování jsou povinni prokázat se platným registračním průkazem ČVS
- Pro adepty SCM, kteří se nemohli ze zdravotních důvodů zúčastnit tohoto testu
v řádném termínu, bude vypsán náhradní termín testu. Potvrzení od lékaře zašle
omluvený adept SCM před termínem konání řádného testu na sekretariát ČVS.

tabulka - čas pro 6000 m na trenažéru

Test
6000 m
Muži
Ženy

16
21:30
24:10

Věk sportovce
17
21:05
23:45

18
20:40
23:25

Pro rok 2018 jsou nastaveny „minimální počty“ závodníků v jednotlivých
kategoriích, kteří budou zařazeni do SCM a to: junioři 12 závodníků, juniorky 12 závodnic,
dorostenci 6 závodníků, dorostenky 6 závodnic. Jedná se o věkové kategorie dle roku 2018.
Na základě testu na trenažéru stanoví ústřední trenér mládeže přesné počty
závodníků v jednotlivých kategoriích pro SCM 2018. Tyto počty však nesmí být nižší, než
„minimální počty“ závodníků v jednotlivých kategoriích.
Do celkového počtu závodníků pro jednotlivou kategorii budou nejdříve započítáni
závodníci/nice zařazeni do SCM 2018 na základě výsledků MSJ 2017. Na další místa
z celkového počtu závodníků v jednotlivé kategorii budou dosazeni závodníci z dané
kategorie, na základě součtu procentuálních výsledků první a druhé fáze přístupových
testů. Do těchto počtů nebudou započítáni závodníci, kteří obdrží divokou kartu.
Na základě výsledků z MSJ v roce 2017 a vstupních testů bude do SCM v roce 2018
zařazeno 55 sportovců. Dalších 5 sportovců bude do SCM zařazeno na základě udělení
divoké karty. Udělení DK může navrhnout ústřední trenér mládeže těm sportovcům, kteří
měli v předchozím roce vysokou veslařskou výkonnost a u nichž je dobrá výkonnostní
perspektiva a ze závažného důvodu jeden z testů neabsolvovali. Udělení DK schvaluje
předsednictvo ČVS. ÚTM nemusí využít všech 5 divokých karet. O počet nevyužitých divokých
karet se pak navýší počet míst v SCM, které budou rozděleny na základě vstupních testů do
SCM.

III.

ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

III. a. Rozdělení finančních prostředků určených na odměňování trenérů
Finanční prostředky určené na odměny trenérů se rozdělují na základě tříletého
klouzavého průměru. Finanční Prostředky určené na výplatu mezd trenéra SCM mohou
být přiděleny pouze oddílům, které mají k 1. 1. 2018 do SCM zařazeny alespoň jednoho
závodníka.
Tříletý klouzavý průměr: Základem výpočtu klouzavého průměru jsou počty
sportovců v jednotlivých SCM v tříletém období. Jedná se o součet tří násobků, kde počty
členů jednotlivých SCM za daný rok jsou násobeny koeficientem pro tento rok. Hodnota
koeficientu je pro aktuální rok 0,4 a pro dva předchozí roky vždy 0,3.

Bonusy za výsledky v roce 2018: Předsednictvo ČVS může v souladu s platnými
dotačními podmínkami MŠMT a rozpočtem SCM rozhodnout o jednorázové odměně
pro trenéry členů SCM úspěšných na MSJ 2018 a MEJ 2018.

III. b. Rozdělení finančních prostředků určených na činnost
Prostředky určené na činnost nejsou určeny přímo závodníkům, ale disponuje s nimi
SCM dle schváleného rozpočtu a vlastní strategie tak, aby sloužily ke zvýšení sportovní
výkonnosti zařazených sportovců.
50 % prostředků na činnost se rozdělí mezi všech 60 členů SCM stejnou měrou.
Zbylých 50% prostředků bude rozděleno na základě systému dodatečných bonifikací.
Finanční prostředky určené na dodatečné bonifikace budou rozděleny takto:
1) Od celkové částky určené na bonifikace bude odečtena bonifikace za výsledky na
MEJ a MSJ v roce 2017, dle uvedené tabulky.
2) Členové SCM budou bonifikována na základě výsledků fyzických testů (posilovna –
čisté ruce, běh a plavání), které proběhne v období leden – únor 2018. Dále bude
bonifikována na základě výsledků KZ 2018.
1. Výsledky na MEJ a MSJ. Jednotlivá SCM budou finančně bonifikována za
úspěšnou reprezentaci jejich závodníků v roce 2017. Bonifikace se týká závodníků,
kteří se na daných soutěžích umístili do poloviny startovního pole a zároveň do
osmého místa (v závodech při počtu 8 a více startujících posádek).
Tabulka bonifikací za umístění na MEJ 2017 a MSJ 2017
Umíst.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MSJ
15000 11000 9000
7500
7000
6500
6000
5500
MEJ
12000 8000
6000
5000
4200
3600
2800
2000
Bonifikace se týká pouze členů SCM pro rok 2018. Bonifikovány budou
jednotlivá SCM, v nichž je úspěšný závodník členem pro rok 2018. V případě,
že závodník dosáhne na hodnocené umístění na MEJ i MSJ, pak se počítá jen
vyšší z obou dosáhnutých bonusů.

2. Bonifikace členů SCM
Finanční prostředky určené na bonifikace za výsledky fyzických testů a kontrolních
závodů budou rozděleny v poměru 1:1.
a) Fyzické testy
Proběhnou v období leden – únor 2018
běh a plavání – závodníkům bude započítáván pouze jeden z těchto dvou
testů, a to bodově lépe ohodnocený,
 každý závodník musí absolvovat test v běhu i test v plavání

běh na 3000 m na atletické dráze s tartanovým povrchem dlouhé 200 m
 hodnotí se dosažený čas, dle tabulkových hodnot
plavání na 400 m libovolným způsobem
 se skokem nebo bez skoku, závodník si může zvolit
 bez kotoulové obrátky
 hodnotí se dosažený čas, dle tabulkových hodnot
test v posilovně
 „čisté ruce“ na 5 minut s činkou
 Hmotnost činky bude rovna 40% aktuální hmotnosti závodníka.
Hmotnost činky bude zaokrouhlena po 2,5 kg. Hodnocen bude
celkový součet „nazdvihaných kilogramů“ (výpočet: počet správně
provedených opakování x hmotnost činky).
 O správnosti provedení cviku rozhoduje ÚTM, případně jím
pověřená osoba.
platný pokus musí splňovat následující podmínky:
hrudník musí být v neustálém kontaktu s lavicí
činka musí být zvedána až k lavici, aby došlo k dotyku žerdě
s lavicí
činka musí být puštěna do natažených paží
nohy neprovádí výrazné pohyby
Pro bonifikaci bude rozhodující součet bodových ohodnocení za test
v posilovně a za běh. Bonifikováno bude 37 nejlepších závodníků dle bodového
výsledku. Celková dotace bude rozdělena do 4 skupin v poměru dle přiložené
tabulky. Mezi jednotlivé závodníky ve skupině pak bude dotace rozdělena
stejnou měrou. V případě rovnosti bodů u 2 či více závodníků (na 7. – 8. místě,
15. – 16. místě apod.) může ÚTM změnit počet zařazených závodníků do
jednotlivých skupin a finanční dotaci jednotlivých skupin.

skupina A
skupina B
skupina C
skupina D

pořadí dle součtu
%
bodových výsledků dotace
1. - 6.
25%
7. - 14.
25%
15. - 24.
25%
25. - 37.
25%

b) Výsledky KZ 2000m Račice - Na kontrolních závodech 2018 bude bonifikováno
26 nejlepších závodníků v závodech juniorů a juniorek, na základě pořadí dle
% dosaženého tabulkového času. Hodnoceni budou účastníci finále A.
V případě, že ve všech finále A v závodech juniorů a juniorek bude méně než
26 členů SCM, pak bude z finále B doplněn počet 26 bonifikovaných závodníků
dle % dosaženého tabulkového času. Účastníci finále B budou, z hlediska
bonifikace SCM, zařazeni za závodníky z finále A.

Bodové ohodnocení: 40, 39, … 16, 15. Celkem bude rozděleno 715 bodů.
Dotace určená na bonifikaci na základě výsledků kontrolních závodů bude
vydělena 715 body, čímž získáme hodnotu jednoho bodu.
Tabulkové časy pro 2000 m (skif/dvojka)
jři
jky
1x
7:16
8:08
26:53
7:41

IV.

OSTATNÍ

Sportovec může být ze SCM vyřazen v případech neplnění povinností člena SCM,
dlouhodobého onemocnění, neplnění tréninkové evidence nebo jiného závažného důvodu
(viz. „Statut člena SCM“).
Proti rozhodnutí o nezařazení příp. vyřazení sportovce do resp. ze systému SCM se
může veslařský oddíl do 30 dnů od rozhodnutí odvolat k předsednictvu ČVS.
Přestup sportovce zařazeného do SCM
V případě, že sportovec, zařazený do SCM pro rok 2018, přestoupí v průběhu
kalendářního roku 2018 do jiného oddílu, než ve kterém je k 1. 1. 2018 zařazen do SCM, pak:
1) Koeficient na výpočet odměn pro trenéra zůstává nezměněn.
2) Pokud se mateřský a nový oddíl nedohodnou jinak, pak platí: Finanční prostředky,
které jsou určeny na přípravu daného závodníka a které k datu přestupu nebyly
vyčerpány, budou přesunuty do SCM při novém oddíle.
3) V případě přestupu člena SCM do resortního centra budou finanční prostředky,
které jsou určeny na přípravu daného závodníka a které k datu přestupu nebyly
vyčerpány, přesunuty do společných výdajů SCM.
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