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ČLÁNEK I. ÚČELOVÉ VYMEZENÍ 
 

 

1. Triatlonová akademie“ (dále jen TT akademie) je statut koordinačního pracoviště České triatlonové 
asociace (dále jen ČTA) u příslušné tělovýchovné jednoty, klubu, nebo oddílu, kde zejména: 

 plní požadavky stanovené Prováděcími pokyny pro činnost Sportovních center mládeže (dále jen 

„SCM“), 

 je umožněno propojení sportovní přípravy TT akademie a sportovců SCM, s jinou klubovou 
příslušností se systémem středního školství s pokračováním ve studiu na vysoké škole.   
 

2. TT akademie jsou určené pro sportovní příprava talentů dorostenecké a juniorské kategorie od 
patnácti (15) do devatenácti (19) let s možností rozšíření až dvaceti třech (23) let. 

 
 

ČLÁNEK III. ORGANIZACE A ČINNOST 

 
1. Do TT akademie jsou zařazeni sportovci na Roční tréninkový cyklus (dále jen „RTC“) od 1. října do 30. 

září. 
 

2. Na řízení činnosti a zajištění TT akademie se podílí ČTA a příslušné tělovýchovné jednoty, kluby, nebo 

oddíly. 

3. Za činnost koordinačního pracoviště, - TT akademie je zodpovědný vedoucí trenér, kterého navrhuje 

klub /oddíl u kterého je TT akademie zřízena. 
 

4. TT akademie plní podmínky stanovené Prováděcími pokyny pro činnost SCM. 

 
 

ČLÁNEK II. ZŘIZOVÁNÍ A PODMÍNKY  

 

1. Statut TT akademie přiděluje ČTA na základě licenčního řízení. 

2. Licenční řízení o TT akademii podávají tělovýchovné jednoty, kluby, či oddíly ve kterých je: 

 zajištěna infrastruktura pro triatlon  

 podpora ze strany školských zařízení¨ 

 minimálně tři (3) sportovci zařazeni do systému přípravy sportovních talentů ČTA s jinou 

klubovou příslušností, studující v místě zřízené TT akademie a připravující se společně se 

členy TT akademie 

 kvalifikovaný trenér ČTA minimálně 2. třídy  

3. Významným benefitem pro licenční řízení je rovněž spolupráce: 

 s trenéry specialisty ve svém oboru, 

 s lékařským zařízením, případně sportovním lékařem, 

 možnost provádění rehabilitační péči, 

 konzultace v oblasti sportovní výživy. 

4. Statut TT akademie ČTA přiděluje na období dvou (2) let.  
 

5. ČTA si vyhrazuje právo nevyhlásit statut TT akademie v případě, že v rámci vyhodnocení licenčního 
řízení dospěje k názoru, že žadatelé nesplňují podmínky o zajištění činnosti, nebo je nesplňují 
dostatečně. 

 

6. Sportovci zařazení do TT akademie (u sportovců mladších 18 let jejich zákonní zástupci) jsou povinni 
podepsat „Čestné prohlášení sportovce o splnění podmínek pro zařazení do systému přípravy 
sportovních talentů ČTA. 
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ČLÁNEK IV. – EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 
 

1. Tělovýchovná jednota, klub, nebo oddíl uzavírá smlouvu s ČTA o zajištění činnosti TT akademie na 
jejímž základě obdrží finanční prostředky stanovené podle daných kritérií zejména na: 
 

 zabezpečení sportovní přípravy, tzn. nájemné tréninkových prostor, soustředění, zdravotní 
zabezpečení,  

 mzdové náklady, nebo služby vedoucího trenéra, 

 odměny za dosažené sportovní výsledky 

 servisní zabezpečení činností  

2. Navýšená finanční podpora na zabezpečení, sportovců s jinou klubovou příslušností, studující 
v místě zřízené TT akademie a připravující se společně se členy TT akademie (technické 
zabezpečení, nemateriální náklady apod.) 

 

 

ČLÁNEK V. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Ruší se tímto všechny předchozí Prováděcí pokyny k Programu „Talent“ k nim vázané interní 
dokumenty. 
 

2. Toto úplné znění Prováděcích pokynů k činnosti TT akademie bylo schváleno Radou ČTA dne 28. 
ledna 2020 a nabývá účinnosti dnem schválení. 
 

3. Dle těchto Prováděcích pokynů postupují výše jmenovaní účastníci. 
 

4. Případné změny a doplňky Prováděcích pokynů pro činnost TT akademie schvaluje Rada ČTA. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 28. 01. 2020    v.r.  Mgr. Antonín Bauer 
       Předseda Rady ČTA 
                    

 


