SPORTOVNĚ TALENTOVANÁ MLÁDEŽ – Sportovní střediska (SpS)
Podmínky ČBF pro činnost SpS v sezóně 2012/13
1. Všeobecná ustanovení
1.1. Systém SpS je součástí programu II. MŠMT „Sportovně talentovaná mládež“, jehož
cílem je podpora přípravy sportovně talentované mládeže v České republice.
1.2. SpS zabezpečují sportovní přípravu hráčů ve věku 6 – 15 let, tedy kategorií žactva,
minižactva a přípravek.
1.3. Do systému SpS je zařazen klub, který plní podmínky stanovené MŠMT a ČBF a je
mu, na základě doporučení výboru SBT a schválení výboru ČBF, udělen statut SpS „A“
nebo SpS „B“ (dle úrovně plnění podmínek).
1.4. Systém SpS je řízen a kontrolován výborem SBT, který navrhuje výboru ČBF případné
úpravy či změny.
2. Trenérské zabezpečení
2.1. Za činnost SpS je odpovědný hlavní trenér, který je jmenován ČBF na základě návrhu
SpS. Hlavní trenér SpS musí splňovat tyto podmínky:
• Je držitelem platné licence „A“ nebo „B“.
• Vede určené družstvo SpS („A“ družstvo kategorie U15, U14, U13 nebo
U12) v utkáních a zajišťuje jeho pravidelný tréninkový proces.
• Na základě smlouvy se SpS o výkonu funkce hlavního trenéra SpS dostává
pravidelnou měsíční odměnu:
− SpS „A“: Minimálně 10 000,- Kč (po dobu 12 měsíců, tedy
minimálně 120 000,- Kč ročně).
− SpS „B“: Minimálně 4 000,- Kč (minimálně po dobu 10 měsíců, tedy
minimálně 40 000,- Kč ročně).
2.2. Kromě hlavního trenéra musí v SpS aktivně působit (vést určené družstvo v utkáních
a zajišťovat jeho pravidelný tréninkový proces):
• SpS „A“: Další minimálně 1 trenér s platnou licencí „A“ nebo „B“ a další
minimálně 2 trenéři s platnou licencí minimálně „C“.
• SpS „B“: Další minimálně 2 trenéři s platnou licencí minimálně „C“.
2.3. Všichni ostatní trenéři, kteří aktivně působí v SpS (vedou určené družstvo v utkáních
a zajišťují jeho pravidelný tréninkový proces), musí být držiteli platné trenérské
licence.
3. Hráčská základna
3.1. SpS je vytváří co nejširší hráčskou základnu a proto je jeho povinností udržovat ve 4
po sobě jdoucích ročnících kategoriích U15, U14, U13 a U12 tyto minimální počty
hráčů (započítávají se pouze hráči, kteří se v dané sezóně pravidelně účastní utkání a
tréninkového procesu):

SpS „A“:
•
•
•
•
SpS „B“:
•
•

Ročník kategorie U15 – minimálně 8 hráčů.
Ročník kategorie U14 – minimálně 8 hráčů.
Ročník kategorie U13 – minimálně 10 hráčů.
Ročník kategorie U12 – minimálně 10 hráčů.
Ročníky kategorií U15 a U14 – minimálně 12 hráčů.
Ročníky kategorií U13, U12 a U11 – minimálně 20 hráčů.

4. Družstva
4.1. SpS zajišťuje start družstev SpS v soutěžích ČBF v následujícím rozsahu:
SpS „A“:
• Žactvo U15 – žákovská liga U15.
• Žactvo U14 – žákovská liga U14.
• Minižactvo U13 – oblastní přebor U13.
• Minižactvo U12 – oblastní přebor U12.
SpS „B“:
• Žactvo U15 a U14 – žákovská liga alespoň v jedné žákovské kategorii
(pokud má SpS žákovskou ligu v kategorii U14, je požadována rovněž účast
žactva U15 minimálně v žákovské divizi U15).
• Minižactvo – alespoň 2 družstva v oblastních soutěžích.
4.2. SpS zajišťuje zřízení a pravidelnou činnost minimálně 1 přípravky.
5. Návaznost na kategorie dorostu
5.1. SpS má v rámci klubu nebo v rámci písemné smluvní spolupráce s jiným klubem
zajištěnu návaznost na celostátní soutěže dorostu (liga, extraliga) a umožňuje tak
svým hráčům plynulý přechod do kategorií dorostu.
5.2. SpS v rámci klubu nebo v rámci písemné smluvní spolupráce s jiným klubem zajišťuje
talentovaným hráčům SpS přechod do extraligových soutěží dorostu. Tito hráči se
musí stát plnohodnotnými členy extraligových družstev, tedy s prokazatelnou
pravidelnou účastí v tréninkovém procesu (v plném rozsahu dle ročního
tréninkového plánu družstva) a utkáních.
6. Spolupráce se základními a středními školami
6.1. SpS spolupracuje se základními školami v místě svého působení (odborná pomoc,
basketbalové kroužky, ukázkové tréninky, apod.).
6.2. SpS aktivně pomáhá vybraným základním školám při přípravě na soutěže
organizované AŠSK, případně i jinými subjekty.
6.3. SpS spolupracuje se sportovním gymnáziem s kmenovým sportem basketbal (v
místech, kde tyto školy existují) při předávání hráčů SpS do systému sportovních
gymnázií.

6.4. SpS spolupracuje i s ostatními typy středních škol v místě svého působení s cílem
zabezpečit pokračování studia hráčů SpS v co největším souladu s jejich tréninkovým
procesem.
7. Finanční zabezpečení
7.1. Činnost SpS je finančně zabezpečována z prostředků dotace MŠMT v rámci
programu II. „Sportovně talentovaná mládež“ a z vlastních prostředků jednotlivých
SpS.
7.2. Dotace MŠMT je SpS poskytována na základě smlouvy mezi ČBF a SpS. Finanční
prostředky jsou SpS poukazovány v návaznosti na rozhodnutí MŠMT.
7.3. ČBF stanovuje využít minimálně 85% přidělené dotace na odměny trenérů a
asistentů působících v SpS. Případných zbylých maximálně 15% dotace je možno
využít na další výdaje související s činností SpS (podrobněji viz. pokyny MŠMT).
8. Metodické a organizační pokyny
8.1. SpS každoročně k 30. září zpracovává tréninkový plán SpS dle osnovy ČBF. Za
zpracování tréninkového plánu je odpovědný hlavní trenér SpS.
8.2. SpS zajišťuje tréninkový proces v hlavním období v tomto minimálním rozsahu:
SpS „A“:
• „A“ družstva žactva U15, U14 a minižactva U13 – 3 x 1.5 hodiny týdně
• ostatní „A“ družstva minižactva – 2 x 1.5 hodiny týdně
SpS „B“:
• „A“ družstva žactva – 3 x 1.5 hodiny týdně
• „A“ družstva minižactva – 2 x 1.5 hodiny týdně
8.3. SpS „A“: SpS věnuje v rámci tréninkového procesu všech družstev pozornost
systematické kondiční přípravě (úměrně věku – především s vlastním tělem). Za tuto
oblast je ve SpS odpovědná osoba (ideálně kondiční trenér), která sestavuje rámcové
roční plány pro jednotlivá družstva SpS.
8.4. SpS zajišťuje v hlavním období pro hráče kategorie U15 minimálně 1x za 14 dní
regeneraci v souvislosti s tréninkovou a zápasovou zátěží (sauna, bazén, apod.).
8.5. SpS zajišťuje účast vybraných hráčů SpS v regionálních či celostátních výběrech
organizovaných ČBF.
8.6. SpS zajišťuje všem hráčů SpS, kteří se účastní soutěží ČBF, 1x ročně lékařskou
prohlídku (dokumentace zůstává uložena ve SpS pro případnou kontrolu).
8.7. Hlavní trenér SpS se účastní povinných seminářů a porad organizovaných ČBF,
případně i dalších akcí probíhajících v rámci systému SpS.
8.8. SpS udržuje aktuální kontaktní informace o SpS na internetových stránkách SBT
http://sbt.cbf.cz a o případných změnách okamžitě informuje sekretariát ČBF.

Schváleno výborem ČBF dne 16. května 2012

