
Podmínky činnosti Sportovních center mládeže pro rok 2013 
 

1. Udržovat trvalý systém výchovy mládeže. 
• Plnit podmínky činnosti Sportovních středisek „A“ a zajistit tak kvalitní a systematickou 

práci s talentovanou mládeží v kategoriích přípravek, minižactva a žactva směřující 
k výchově nových členů SCM (zařazení klubu v systému SpS „A“, případně smluvně 
zajištěná návaznost na jiný klub zařazený v systému SpS „A“). 

• Účast obou družstev SCM (U17 a U19) v nejvyšší soutěži – extralize. 
 

2. Spolupracovat se sportovním gymnáziem s kmenovým sportem basketbal (v místech, kde tato SG 
existují), případně se pokusit o spolupráci i s jinými typy středních škol. 

 

3. Zajistit přechod hráčů a hráček SCM do družstev dospělých. 
• Návaznost SCM na družstvo dospělých – minimálně 1. liga (přímá návaznost v rámci 

klubu, případně smluvně zajištěná návaznost na jiný klub). 
 

4. Uzavřít smlouvu s hlavním trenérem SCM, který je plně odpovědný za řádný chod SCM. Hlavní 
trenér SCM musí splňovat tyto podmínky:  

• Trenérská licence A (výjimku lze udělit pouze absolventovi magisterského studia na 
FTVS UK, FTK UP nebo FSpS MU s ukončeným studiem specializace basketbal nebo – 
nejvýše na dobu jednoho roku – studentovi Trenérské školy s řádně ukončeným 1. 
ročníkem studia). 

• Hlavní trenér SCM vede jako trenér na trénincích a při utkáních určené družstvo SCM. 
• Minimální plat 15 000,- Kč měsíčně (v případě, že hlavní trenér SCM je trenérem obou 

družstev SCM, je jeho minimální měsíční plat 20 000,- Kč). 
 

5. Uzavřít smlouvu s 2. trenérem SCM, který musí splňovat tyto podmínky (tato smlouva se neuzavírá 
v případě, že hlavní trenér SCM je trenérem obou družstev SCM): 

• Trenérská licence A nebo B. 
• 2. trenér SCM vede jako trenér na trénincích a při utkáních určené družstvo SCM. 
• Minimální plat 5 000,- Kč měsíčně. 

 

6. Zajistit, aby u družstev SCM působili jako asistenti pouze trenéři s platnou trenérskou licencí. 
 

7.  Dodržovat v hlavním období tyto předepsané tréninkové objemy: 
• Družstva SCM 5 x 1.5 hodiny týdně. 

 

8. Zajistit hráčům a hráčkám SCM regeneraci v souvislosti s tréninkovou a zápasovou zátěží. 
• Sauna, bazén, masáže apod. 

 

9. Spolupracovat s tělovýchovným lékařstvím a zajistit sportovní lékařskou prohlídku hráčů a hráček 
SCM 1x za rok (protokoly zakládat).  

• Hráči a hráčky kategorie A (reprezentant) a B (talent) – kompletní prohlídka na TV 
lékařství v max. rozsahu.  

• Hráči a hráčky kategorie C (člen) – jednodušší forma prohlídky na TV lékařství. 
 

10. Zajistit hráčům a hráčkám SCM systematický program kondiční přípravy. 
 

11. Provádět pravidelné testování hráčů a hráček SCM (nejméně 1x ročně) s využitím vlastních 
testovacích baterií. 

 

12. Zabezpečit účast hlavního trenéra SCM na seminářích a poradách svolávaných ČBF a zajistit plnění 
pokynů ČBF metodického a organizačního charakteru. 

 

13. Při kontrolách prováděných ČBF spolupracovat s členy kontroly dle jejich pokynů a zajistit vše 
potřebné pro bezproblémový průběh. 

 

14. Pro zlepšení a zrychlení komunikace se sekretariátem ČBF zřídit e-mailovou adresu SCM. 


