PODMÍNKY ČINNOSTI Vrcholových sportovních center mládeže (VSCM A)
Sezóna 2021/22
1. OBECNÉ
VSCM je povinno:
• Zajistit koncepční práci svého programu.
• Mít vlastní SpS (viz. Podmínky SpS pod SCM).
• Aktivně podporovat činnost a rozvoj Spolupracujících SpS, jejichž maximální počet může být 5 (viz
Příloha 1), a to formou:
o Výpomoci s organizační i hráčskou strukturou spolupracujících SpS.
o Metodického ovlivňování trenérů ve spolupracujících SpS:
▪ Trenérské semináře (minimálně 2x ročně).
▪ Návštěvy u Spolupracujících SpS (minimálně 1x ročně u každého SpS).
Další formy spolupráce (konzultace, vzorové tréninky apod.) jsou vítané a doporučované,
jejich definice a realizace jsou plně v režii hlavního trenéra VSCM, který o nich na konci
každé sezóny připraví stručnou prezentaci.
Doporučuje se uzavřít dohodu o spolupráci se spolupracujícími SpS.
• Vést databázi talentovaných hráčů (minimálně U14-15) v dané lokalitě a v případě požádání sdílet tuto
databázi se zástupci CZ BASKETBALL a hlavními trenéry RD U15/16, U17/18 a U20.
• Omezit start zahraničních hráčů – v zápise o utkání mohou být uvedeni maximálně 2 zahraniční hráči.
Nedodržení tohoto bodu bude řešeno sankcí v rámci dotace ve výši 10.000,- Kč za soutěžní zápas za
každého zahraničního hráče navíc.
• Spolupracovat při návštěvách prováděných zástupci CZ BASKETBALL a zajistit vše potřebné pro
bezproblémový průběh těchto návštěv.
VSCM souhlasí s možným přechodem svých hráčů do vyššího stupně Systému Talentované Mládeže.

2. HRÁČI
VSCM je povinno:
•
•
•
•

Evidovat seznam hráčů zařazených do VSCM v jednotlivých ročnících kategorií kadetů a juniorů (viz
Příloha 2).
Mít zařazeno ve svém programu minimálně 20 hráčů ve věkové kategorii U17 a U19 (minimálně 4 hráči
každého ročníku).
Mít zařazené min. 4 hráče z vlastního týmu NBL na soupisce VSCM týmu 1. ligy mužů.
Všichni hráči na soupisce VSCM týmu 1. ligy mužů musí být mladší 23 let.

Hráči VSCM jsou klasifikováni na:
a) hráče, jejichž původním mateřským klubem je VSCM (před vstupem do kategorie kadetů nepůsobili v jiném
klubu, resp. v žákovské kategorii působili v SpS v rámci příslušného VSCM).
b) hráče, jejichž původním mateřským klubem je spolupracující SpS a do VSCM jsou zařazeni v rámci systému
STM.
c) hráče, jejichž původním mateřským klubem byl jiný klub mimo systém STM, ze kterého hráč přestoupil do
VSCM v souladu s Přestupním řádem ČBF

3. TRÉNINKOVÝ PROCES A TECHNOLOGIE
VSCM je povinno zajistit:
•
•

Minimálně 5 basketbalových tréninků týdně pro každou tréninkovou skupinu U17 a U19, a k tomu
minimálně 3 tréninky týdně zaměřené na individuální rozvoj hráče.
Basketbalovou kondiční přípravu pod dohledem smluvního basketbalového kondičního trenéra.

VSCM musí využívat program „XPS Network“ od firmy Sideline Sports a v něm vyplňovat:
• Seznamy družstev, docházku a rámcový popis tréninkových jednotek u kategorií U17, U19 a 1. liga mužů.
• Roční plány přípravy pro kategorie U17 a U19 a 1. ligy mužů.

4. SOUTĚŽE
VSCM musí mít týmy v následujících soutěžích:
U17
U19
1. Liga mužů
KNBL

Extraliga
Extraliga
Licence ČBF
Vlastní tým

V případě sestupu z jedné ze soutěží má VSCM 1 sezónu na to, aby se do ní vrátilo. Pokud se tak nestane, může
o status VSCM přijít.

5. LÉKAŘSKÉ ZABEZPEČENÍ
VSCM je povinno:
•

•
•

Spolupracovat s tělovýchovným lékařstvím a zajistit sportovní lékařskou prohlídku hráčů VSCM 1x za rok
(protokoly zakládat). Lékařská prohlídka každého hráče musí splňovat podmínky vyhlášky Sb. zákona
391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
Zajišťovat lékařské prohlídky a preventivní návštěvy lékaře i v průběhu roku na základě spolupráce se
smluvním lékařem nebo lékařským zařízením.
Zajistit systematickou regeneraci a fyzioterapeutickou péči na základě spolupráce se smluvním
fyzioterapeutem.

6. VZDĚLÁVÁNÍ
VSCM je povinno:
•
•

Spolupracovat se sportovním gymnáziem případně jiným typem střední školy v místě činnosti klubu.
Hlavní trenér VSCM, ostatní trenéři a realizační tým se musí zúčastňovat vybraných vzdělávacích
programů pořádaných ČBF.

7. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
VSCM musí mít funkční a plně obsazenou následující personální strukturu:
POZICE
ŠÉFTRENÉR VSCM

ODMĚNA
450.000,- Kč/sezóna

DRUHÝ TRENÉR

200.000,- Kč/sezóna

BASKETBALOVÝ KONDIČNÍ TRENÉR

200.000,- Kč/sezóna

SMLUVNÍ FYZIOTERAPEUT
SMLUVNÍ LÉKAŘ

200.000,- Kč/sezóna
150.000,- Kč/sezóna

CELKEM

1.200.000,- Kč/sezóna

POZNÁMKA
Je hlavním trenérem jednoho
z týmů U19 nebo U17,
hlavním trenérem VSCM týmu
1.ligy a je zodpovědný za
fungování celého VSCM. Musí
mít platnou trenérskou
licence PROFI T a TB III. a
trenérskou praxi min 3 roky
při vedení družstva v
celostátní soutěži
Je hlavním trenérem jednoho
z týmů U17 nebo U19 a musí
mít platnou trenérskou licenci
TB III.
Schválený kondičním
oddělením CZ BASKETBALL.

7. FINANČNÍ DOTACE
V rámci optimalizace využití finančních prostředků může VSCM využít dotaci z ČBF dvojím způsobem:
a. Na pokrytí personální struktury popsané výše.
b. Na jiné náklady definované ve smlouvě s ČBF dle specifikací NSA – v tomto případě je klub povinen
prokázat obsazení personální struktury popsané níže a doložit, že všechny osoby jsou placené
minimálně ve výši stanovené v těchto podmínkách činnosti:
o Platnou smlouvou.
o Bankovními výpisy potvrzujícími vyplacení peněz (1x za 3 měsíce).
Při změně čísla bankovního účtu, na který jsou dotace odesílány, je povinností VSCM nahlásit změnu na
sekretariát ČBF, jinak budou platby automaticky odesílány na stávající uvedená čísla účtů.
Nad rámec základního příspěvku jsou rozdělovány finanční bonusy za první přestupy hráčů v rámci systému STM
ve výši 15.000 Kč za první přestup jednoho hráče v systému STM. V rámci jednoho období může VSCM uskutečnit
4 přestupy a čerpat pro spolupracující kluby finanční bonusy za 4 hráče. V příslušeném hracím období lze tento
bonusový systém aplikovat na základě individuálních dohod klubů, a to na základě písemné smlouvy uzavřené
mezi spolupracujícími kluby, která bude odpovídat vzorové smlouvě systému STM.
Do výdajů na lékařskou péči lze zahrnout odměnu smluvnímu lékaři, dále náklady na lékařské prohlídky hráčů, a
to včetně zátěžových testů.
Případné nedodržování či neplnění podmínek činnosti ZSCM může být sankcionováno srážkami z dotace na
základě rozhodnutí KVBCH.

