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ČLÁNEK 1.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

KVALITA

komplexní a maximální podpora mládeže v dorosteneckých, juniorských a U23 kategoriích, k dosažení
vynikajících výsledků na úrovni České republiky, ale zejména konkurenceschopnosti i na zahraničních
závodech,

KONTINUITA

podpora perspektivních sportovců a rozvoj dospívajících triatlonistů pro státní reprezentaci a vrcholový
triatlon.

KVANTITA

dlouhodobé rozšiřování členské základny je klíčovým parametrem. Není kladen důraz na výsledky
začínajících sportovců, ale výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu a vytvoření kladného vztahu
k triatlonu i bez ohledu na sportovní ambice.

ČLÁNEK 2.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI, PROJEKTY

Cílem je vytvořit v rámci České republiky kontinuální strukturu organizačních jednotek na úrovni tělovýchovných jednot,
klubů, nebo oddílů, včetně podpory individuální přípravy talentů s účelovým zaměřením na zabezpečení organizace a
řízení sportovní přípravy.
ČTA vyhlašuje projekty/grantové programy, jejichž cílem je podpora pravidelné celoroční činnosti klubů a oddílů v oblasti
práce s dětmi a mládeží do 15 let. Finanční podpora cílí na pomoc zajištění a nabídku sportovní přípravy a výchovy mezi
novými zájemci z řad dětí a mládeže, což velkou měrou napomáhá celkovému rozvoji triatlonu v České republice
ČLÁNEK 3.

ZŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK

ČTA zřizuje organizační jednotky pro sportovní přípravu talentované mládeže v místě, kde vyvíjí činnost tělovýchovná
jednota, klub, nebo oddíl, kde jsou vytvořeny nezbytné předpoklady, zahrnující:
 vhodné sportovní zázemí, umožňujících sportovní přípravu,
 vedení sportovní přípravy kvalifikovaným trenérem podle požadavků ČTA,
 zabezpečení ekonomicko-organizačních podmínek pro sportovní přípravu, případně vzdělávání,
 další kritéria stanovená ČTA.
SPORTOVNÍ STŘEDISKA („dále jen SpS“)
jsou základním článkem systému péče o sportovně talentovanou mládež. Vytvářejí podmínky pro rozvíjení všeobecné
sportovní dovednosti, na kterou navazuje specifická plavecká příprava a získání pozitivního vztahu k triatlonu.
Hlavním měřítkem fungováním SpS nejsou výsledky, ale výchova a připravenost sportovců pro přechod do SCM, resp.
pro reprezentační výběry.
Sportovní střediska jsou určena pro sportovní přípravu talentů ve sportovním odvětví triatlon, pro věkové kategorie 10 15 let.
SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (dále jen „SCM“),
vytvářejí navazující prvek v přípravě dětí a mládeže a zajišťují podmínky pro komplexně organizovanou systematickou a
dlouhodobou sportovní přípravu pod odborným vedením.
Cílem je diferencovaná podpora sportovní přípravy a závodní činnosti sportovců zohledňující prokázanou úroveň
sportovní výkonnosti a sportovních výsledků.
Sportovní centra mládeže jsou určena pro sportovní přípravu talentů ve sportovním odvětví triatlon pro dorostenecké a
juniorské kategorie ve věku 15 -19 let s možností rozšíření až do 23 let.
VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE (dále jen „VSCM“)
je statut organizační jednotky České triatlonové asociace (dále jen ČTA) u příslušné tělovýchovné jednoty, klubu, nebo
oddílu, který má:
 minimálně 5 (pět) zařazených talentovaných sportovců do SCM, výkonnostní kategorie „A“ a „B“ v daném ročním
tréninkovém cyklu,
 podmínky pro systematickou sportovní přípravu sportovců zařazených do výběrů státní reprezentace.
VSCM jsou určena pro sportovní přípravu talentů ve sportovním odvětví triatlon, pro věkové kategorie 15 - 23 let.
Činnost VSCM se se řídí Prováděcím pokynem pro činnost SCM.
TRIATLONOVÁ AKADEMIE (dále jen „TT akademie“)
je statut organizační jednotky ČTA u příslušné tělovýchovné jednoty, klubu, nebo oddílu, který nabízí regionální přesah a
působí ve spojení s absolvováním středního a vyššího vzdělání. Hlavní činnost a odpovědnost TT akademie je zejména:
 zajištění sportovní infrastruktury a zázemí,
 trenérské a personální zajištění trenérem minimálně 2. třídy,
 zajištění sportovní a studijní podpory talentované mládeže, bez ohledu na klubovou příslušnost,
 nabídka studijních možností a komunikace v rámci partnerských vzdělávacích zařízení,
 podpora regionálních aktivit a spolupráce v oblasti regionální politiky.
TT akademie je určena pro sportovní přípravu talentů ve sportovním odvětví triatlon, pro věkové kategorie 15 - 23 let
současně splňující další kritéria stanovená Prováděcím pokynem pro činnost SCM.
Statut TT akademie přiděluje ČTA na základě žádostí, které podávají tělovýchovné jednoty, kluby, či oddíly.

ČLÁNEK 4.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, SYSTÉM ŘÍZENÍ

Za organizaci, činnost a řízení systému péče o sportovně talentovanou mládež zodpovídá ČTA. Na koordinaci a
zabezpečení činnosti jednotlivých organizačních jednotek se podílí pověřený pracovník ČTA, který je jmenován vedením
asociace. Sportovní ředitel/ka kontroluje dodržování daných podmínek v organizaci a činnosti sportovní přípravy dětí a
mládeže.

Rozhodující část přípravy talentované mládeže se uskutečňuje v tělovýchovných jednotách, klubech, nebo oddílech za
metodické, koordinační a řídící role ČTA kdy zejména:
 za řízení a organizační zajištění tréninkových podmínek organizační jednotky (SpS, SCM, VSCM a TT akademie)
je odpovědný vedoucí trenér,
 za obsah a kvalitu sportovní přípravy zodpovídá vedoucí trenér, společně s osobními trenéry, pod jejichž
vedením se sportovec připravuje,
 za efektivní využití poskytnutých finančních prostředků odpovídá tělovýchovná jednota, klub, nebo oddíl.
Sportovci jsou zařazováni do systému přípravy a setrvávají v něm na základě jasně definovaných a měřitelných
hodnotících kritérií z předchozího ročního tréninkového cyklu.
Hlavní trenér příslušné věkové kategorie zodpovídá za přípravu sportovce na společných akcích a podílí se na
zabezpečení organizace a činnosti SpS, SCM a VSCM, a TT akademie, včetně zajištění trenérské činnosti.
Veškeré smluvní vztahy, s klubem či oddílem, kde se příprava talentované mládeže uskutečňuje, pracovně-právní vztahy
s osobními a hlavními trenéry, nebo podpora individuálně se připravujících sportovců jsou vymezeny přímo ČTA.
ČLÁNEK 5.

OBECNÁ KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ

Do systému sportovní systému přípravy talentované mládeže ČTA jsou zařazeni sportovci na Roční tréninkový cyklus
(dále jen RTC“), který začíná datem 1. října a končí 30. září dalšího roku, podle jasně definovaných a měřitelných
hodnotících kritérii, která zahrnují:
a) základní kritéria
 splnění dané věkové hranice,
 zdravotní způsobilost,
 platnou licenci ČTA
 souhlas zákonného zástupce sportovce mladších 18 let
b) výkonnostní kritéria
 plnění výkonnostních limitů
 sportovní výkonnost v rámci ČR (republikový žebříček)
 sportovní výkonnost v rámci kontinentálních, nebo světových akcí (EP, ME SP, MS)
V odůvodněných případech je možno zařadit sportovce, kteří nesplnili výkonnostní kritéria na základě návrhu trenéra.
Návrhy projednává a schvaluje příslušná komise ČTA.
Sportovci mohou být vyřazeni kdykoliv během RTC a to zejména z těchto důvodů:

pokud zdravotní stav neumožňuje systematickou sportovní přípravu,

zanechání aktivní sportovní činnosti

ČLÁNEK 6.

EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A ZÁSADY FINANCOVÁNÍ

Základní ekonomické zabezpečení přípravy talentované mládeže ČTA je poskytováno z účelových finančních prostředků
státní dotace. Vlastní ekonomické zajištění je vícezdrojové, s podílem sportovních klubů a oddílů, případně orgánů
samosprávy a dalších subjektů, včetně podílu rodičů.
Využití dotací ze státního rozpočtu ČR (neinvestiční prostředky), určených na financování systému sportovní přípravy
mládeže ČTA se řídí pokyny orgánů státní správy, které jsou každý rok vydávány a novelizovány.
Poskytování finančních prostředků v rámci ČTA je rozděleno podle aktuálních dotačních podmínek upravených
samostatným předpisem schváleným vedením ČTA.
Za správné použití a vyúčtování poskytnutých finančních prostředků v souladu s platnou legislativou a za účetní
dokumentaci zodpovídá subjekt, při kterém je koordinační pracoviště zřízeno.
Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků státní dotace musí být v souladu s platnou legislativou.
ČLÁNEK 7.

LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Povinností klubů a oddílů, registrovaných v ČTA, je prokazatelně seznámit své členy s povinností absolvovat zdravotní
lékařskou prohlídku podle Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydané Ministerstvem
zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. na úrovni:
 výkonnostní sportovec, který vykonává výkonnostní sport v organizovaných soutěžích nebo se na ně připravuje
a zároveň je registrován v organizaci, která zajišťuje přípravu těchto sportovců),
 vrcholový sportovec, který vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace nebo se k ní
připravuje.
Hlavní trenér příslušné věkové kategorie v rámci lékařského sledování zajišťuje funkční fyziologická vyšetření.
ČTA se podílí na zajišťování podmínek pro případné dopingové kontroly svých členů, a to ve spolupráci s Antidopingovým
výborem ČR
ČLÁNEK 8.

VZDĚLÁVÁNÍ A METODIKA

ČTA zabezpečuje další systematické trenérské vzdělávání, které je zaměřeno na získávání odborných znalostí a aktuální
problematiku soudobé trenérské praxe na těchto úrovních:
 školení pro získání kvalifikace trenéra ČTA,
 doškolení k prohlubování a rozšiřování vědomostí a poznatků, jehož výstupem je prodloužení platnosti trenérské
licence,
 semináře k předávání zkušeností, vědomostí a poznatků ze speciálně zaměřených tematických oblastí,
 vydávání a publikování metodických materiálů,
 metodické podpory a konzultací.
ČLÁNEK 9.

KONTROLNÍ ČINNOST

Kontrolu v oblasti sportovní přípravy, organizační a metodické provádí reprezentační trenéři a pověřený zástupce ČTA.
Kontrolní činnost zaměřenou na nakládání s finančními prostředky provádí koordinátor ve spolupráci se sportovním
ředitelem/kou a kontrolními orgány ČTA.

ČLÁNEK 10.

ZÁVĚR

Tento koncept je realizován na základě Prováděcích pokynů vydaných ČTA, které definují veškeré podrobnosti ke
sportovní přípravě dětí a mládeže.
Ruší se tímto všechny předchozí Koncepčně programové plány zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže
k nim vázané interní dokumenty.
Toto znění koncepčního projektu bylo projednáno sportovní komisí ČTA, bylo schváleno Radou ČTA dne 28. 1.2021 a
nabývá účinnosti dnem schválení.
V Praze dne 28. 1. 2021

v.r.

Mgr. Antonín Bauer
předseda rady ČTA

