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1. Všeobecná ustanovení
1.1. Vrcholové sportovní centrum mládeže (dále VSCM) je jedním z článků péče o talentovanou
mládež (dále jen ČPTM). Cílem VSCM je podpora sportovní přípravy atletů věkové kategorie U23.
VSCM má celorepublikovou působnost.
1.2. Činnost VSCM se řídí směrnicí ČAS o ČPTM (6/2020), tímto prováděcím pokynem a všemi
nadřazenými pokyny.

2. Personální zajištění
2.1. Činnost VSCM řídí oddělení mládeže ČAS. Odpovědným za řízení VSCM je vedoucí trenér mládeže
ČAS.
2.2. Sekce jednotlivých disciplín řídí reprezentační trenéři mládeže (RTM) ČAS.
2.3. Zařazené atlety vedou osobní trenéři.

3. Zařazení do VSCM
3.1. VSCM zařazuje registrované atlety ve věku 20–23 let, a to na daný kalendářní rok. Atleti jsou
zařazováni zpravidla do konce prosince předchozího roku, a po halové sezoně, splní-li výběrová
kritéria.
3.2. Atlety do VSCM zařazuje šéftrenér ČAS na návrh vedoucího trenéra mládeže ČAS a
reprezentačních trenérů mládeže podle sekcí. Návrh musí být předem projednán s trenérskou
radou.
3.3. VSCM rozlišuje dvě úrovně, do kterých zařazuje atlety podle následujících výběrových kritérií:
3.4. reprezentant VSCM
3.4.1. atlet splnil reprezentační limit VSCM,
3.4.2. atlet byl účastníkem MČR ve své věkové kategorii,
3.4.3. anebo je navržen k zařazení reprezentačním trenérem mládeže, a to zejména v případech,
kdy atlet splňuje entry standard EA na ME U23;
3.4.4. anebo atlet v posledních dvou letech dosahoval reprezentační výkonnosti, účastnil se
nejvyšší mezinárodní akce dle své kategorie (ME/MS), ale ze zdravotních důvodů nesoutěžil
v daném kalendářním roce.
3.5. atlet VSCM
3.5.1. atlet splnil základní limit VSCM,
3.5.2. atlet byl účastníkem MČR ve své věkové kategorii.
3.6. Seznam zařazených atletů, včetně úrovně zařazení a výše podpory je zveřejněn na webu ČAS.
3.7. Zařazení do VSCM je podmíněno odevzdáním podepsaného formuláře „Návrh na zařazení do
VSCM“ (do 31. 12. předchozího roku) a platnou sportovní zdravotní prohlídkou podle vyhlášky
Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.
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4. Podpora
4.1. Podpora VSCM se odvíjí od rozpočtu na daný kalendářní rok a počtu atletů, kteří splní kritéria
VSCM.
4.2. Podpora VSCM není nároková a lze ji čerpat pouze na daný kalendářní rok.
4.3. Výši podpory pro zařazené atlety, včetně účelového rozdělení, předkládá souhrnně pro VSCM
vedoucí trenér mládeže na návrh RTM a trenérské rady podle sekcí, schvaluje ji vedoucí oddělení
mládeže.
4.4. O výši podpory a podmínkách čerpání jsou atleti a jejich osobní trenéři seznámeni nejpozději
v prosinci předchozího roku.
4.5. Při rozdělení podpory na sportovní přípravu se zvažuje minimálně:
4.5.1. úroveň zařazení atleta,
4.5.2. výkonnosti vzhledem k mezinárodnímu srovnání (evropské tabulky, entry standardy, splněná
nominační kritéria ČAS),
4.5.3. doporučení reprezentačního trenéra mládeže a zástupce trenérské rady pro danou sekci
4.5.4. celkové možnosti rozpočtu VSCM.
4.6. VSCM podporuje sportovní přípravu atletů následujícími způsoby:
4.6.1. příspěvkem na vlastní výcvikové tábory,
4.6.2. hrazením nákladů na testovací srazy (krajské, sekční) podle určení RTM,
4.6.3. hrazením nákladů na výcvikové tábory (krajské, sekční) podle určení RTM.
4.7. Během roku může dojít k navýšení podpory u zařazených atletů, a to podle možností rozpočtu
VSCM. K navýšení podpory může dojít zejména v souvislosti se:
4.7.1. Splněním reprezentačního limitu VSCM,
4.7.2. Splněním entry standardu nebo nominačních kritérií ČAS pro ME U23, nebo vyšší
mezinárodní soutěže.

5. Podmínky čerpání podpory
5.1. Prostředky na sportovní přípravu lze čerpat od 1. 1. do data konání ME U23 (nebo, nekoná-li se
ME U23 v daném roce, do data určeného vedoucím trenérem mládeže). O podmínkách čerpání
prostředků na sportovní přípravu po tomto datu informuje atlety vedoucí trenér mládeže.
5.2. Návrh na čerpání z osobního konta podle bodů 4.6.1. podává osobní trenér, nebo atlet se
souhlasem osobního trenéra, na předepsaném formuláři nebo stanovenou formou vedoucímu
trenérem mládeže. Návrh na čerpání výcvikového tábora je nutné odevzdat nejpozději 14 dní před
akcí.
5.3. Zprávu z výcvikového tábora je nutné odevzdat nejpozději do 7 dní po ukončení akce.
5.4. Všechny daňové doklady musí být předloženy v originále a musí obsahovat číslo daňového
dokladu, razítko, datum a podpis.
5.5. Faktura hrazená v hotovosti musí být doložena příjmovým pokladním dokladem.
5.6. K faktuře hrazené dobírkou musí být přiložen doklad o uhrazení od přepravní společnosti (Česká
pošta, PPL, DPD atp.).
5.7. Doklady hrazené převodním příkazem nebo platební kartou musí být doložené potvrzením o
platbě z účtu.
5.8. Veškeré doklady musí být předloženy k vyúčtování nejpozději do dvou měsíců od data pořízení.
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6. Povinnosti atleta VSCM
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Dodržovat tréninkovou kázeň
Řídit se pokyny osobního trenéra,
Řídit se pokyny RTM a vedoucího trenéra mládeže pro účely VSCM a reprezentace.
Prostřednictvím svého AO/AK aktualizovat osobní údaje v registru ČAS, a to včetně aktuálního
osobního trenéra.
6.5. Účastnit se sekčních srazů VSCM podle pokynů a pozvání RTM.
6.6. Účastnit se obecných testovacích srazů na úrovni kraje pod domluvě s RTM.
6.7. V případě nominace reprezentovat ČR na mezinárodních soutěžích.
6.8. Účastnit se MČR do 22 let, nebo MČR mužů a žen.
6.9. Řádně se omluvit RTM a vedoucímu trenérovi mládeže z neúčasti na MČR a společných akcích
VSCM (na které byl atlet pozván).
6.10.Mít platnou sportovní lékařskou prohlídku podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013
o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Atlet dokládá platnost sportovní prohlídky na
vyzvání ČAS.
6.11.Řídit se vnitřními předpisy ČAS.

7. Vyřazení atleta z VSCM
7.1. Atlet může být z VSCM vyřazen nebo přeřazen do základní kategorie kdykoliv od zařazení do
VSCM. Návrh na vyřazení nebo přeřazení může podat RTM, vedoucí trenér mládeže nebo vedoucí
oddělení mládeže. O návrhu na vyřazení rozhoduje šéftrenér.
7.2. Atlet může být vyřazen z VSCM nebo přeřazen do základní kategorie z následujících důvodů:
7.2.1. na vlastní žádost atleta nebo OT,
7.2.2. porušení povinností atletů VSCM,
7.2.3. porušení etického kodexu ČAS,
7.2.4. porušení reprezentační smlouvy (pokud ji má atlet podepsanou),
7.2.5. porušení antidopingových pravidel,
7.2.6. neomluvená neúčast na MČR do 22 let a/nebo MČR mužů a žen (platí i pro halové MČR).
7.2.7. neomluvená neúčast na výcvikovém táboře, testovacím srazu, nebo jiné oficiální akci ČAS,
na kterou byl atlet pozván,
7.2.8. ukončení aktivní sportovní přípravy.

8. VSCM a další články ČPTM
SCM
8.1. Program VSCM navazuje na činnost SCM zejména v:
8.1.1. trenérském zajištění – RTM je zodpovědný zároveň za sekci disciplín SCM,
8.1.2. systému sledování (sekční a krajské testovací srazy),
8.1.3. konání společných akcí SCM a VSCM.

Atletické akademie
8.2. Atlet zařazený ve VSCM může být zároveň zařazen v atletické akademii (dále jen „AA“).
8.3. U atleta VSCM zařazeného zároveň v AA podporuje VSCM sportovní přípravu na úrovni sekcí. Na
úrovni kraje zabezpečuje účast na akcích ČAS AA.
8.4. Trenéři AA spolupracují s RTM podle jejich specializace.
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