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Koncepční projekt přípravy sportovně talentované mládeže České asociace cheerleaders z.s.

(dále jen “ČACH”) je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní přípravy mladých

talentovaných sportovců, ve věku od 11 let do 23 let (youth, juniorská a hlavní/seniorská

věková kategorie), směřující ke státní sportovní reprezentaci a to ve všech odvětvích

cheerleadingu (cheerleadingové i performance divize).

Součástí systému je navazující základní a sportovní výkonnostní činnost dětí a mládeže, ve

věku 5 až 13 let (věková kategorie tiny, mini).

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
KVALITA komplexní a maximální podpora mládeže ve všech věkových kategoriích
definovaných v pravidlech k dané sezoně vydávaných ČACH, k dosažení vynikajících výsledků
na úrovni České republiky, ale zejména aby byli daní sportovci konkurenceschopní i na
zahraničních závodech a při reprezentaci ČR na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.

KONTINUITA dlouhodobá podpora perspektivních sportovců ve vybraných věkových
kategoriích a rozvoj dospívajících cheerleaders pro státní reprezentaci, tedy pro vrcholový
cheerleading.

KVANTITA dlouhodobé rozšiřování členské základny napříč věkovými kategoriemi a
výkonnostními levely je klíčovým parametrem. Není kladen důraz na výsledky začínajících
sportovců, ale výchova dětí ke zdravému životnímu stylu a vytvoření kladného vztahu k
cheerleadingu i bez ohledu na sportovní ambice.

2



2. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI, PROJEKTY
Cílem je vytvořit v rámci České republiky kontinuální strukturu organizačních jednotek s
přípravou talentů s účelovým zaměřením na zabezpečení organizace a řízení sportovní
přípravy.

3. ZŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK
ČACH zřizuje organizační jednotky pro sportovní přípravu talentované mládeže v místě, kde
jsou vytvořeny nezbytné předpoklady, zahrnující:

� vhodné sportovní zázemí, umožňujících sportovní přípravu,

� vedení sportovní přípravy kvalifikovaným trenérem podle požadavků ČACH,

� zabezpečení ekonomicko-organizačních podmínek pro sportovní přípravu, případně
vzdělávání,

� další kritéria stanovená ČACH.

3.1 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
příprava a získání pozitivního vztahu k cheerleadingu.
Hlavním měřítkem fungováním SpS nejsou výsledky, ale výchova a připravenost sportovců
pro přechod do reprezentačních výběrů.
Sportovní střediska jsou určena pro sportovní přípravu talentů v cheerleadingu, pro věkové
kategorie 9–16 let (věková kategorie youth a junior).

3.2 SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (dále jen „SCM“),
Jsou hlavním článkem 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.
SCM jsou určena pro sportovní přípravu talentů v cheerleadingu pro sportovce ve věku
11–23 let (věková divize youth, junior a senior/hlavní).

ČACH vytváří SCM:
➢ v zázemí klubů, které splňují statut zapsaného či pobočného spolku v souladu s §

214–302 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen
„NOZ“), či v jiném odpovídajícím zázemí, které určí ČACH,

➢ garantem je kvalifikovaný trenér minimálně s Licencí B (obdržené u ČACH),
➢ za účelem reprezentační přípravy na ME nebo MS.
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3.3 VRCHOLOVÁ SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (dále jen „VSCM“)
je vrcholným článkem v přípravě dětí a mládeže a zajišťují podmínky pro vrcholovou,
systematickou sportovní přípravu pod odborným vedením.

VSCM jsou určena pro sportovní přípravu reprezentantů v cheerleadingu pro sportovce ve
věku 11–23 let (věková divize youth, junior a senior/hlavní) dle reprezentačních týmů
otevřených ČACH v dané sezoně.

ČACH vytváří VSCM:

� v zázemí klubů, které splňují statut zapsaného či pobočného spolku v souladu s §
214–302 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen
„NOZ“), či v jiném odpovídajícím zázemí, které určí ČACH,

� garantem je kvalifikovaný trenér minimálně s Licencí B (obdržené u ČACH),

� pro reprezentační přípravu sportovců na ME nebo MS.

VSCM jsou určena pro sportovní přípravu talentů v cheerleadingu, pro věkové kategorie
11–23 let (věkové kategorie dle International Cheer Union soutěžící na ICU Worlds
nadcházejícího roku).

3.4 PŘÍPRAVA OSTATNÍCH TALENTŮ (dále jen „OST“)
je sportovní příprava talentů věkové kategorie 5 až 13 let (věková kategorie mini, tiny,
primary), které nespadají do center výše.

ČACH může udělit, na základě rozhodnutí Prezidia, status Přípravy ostatních talentů klubům:
➢ které splňují statut zapsaného či pobočného spolku v souladu s § 214–302 zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“),
➢ které nemají dluhy vůči ČACH,
➢ které evidují mládež ve věku 5–13 let,
➢ které trénují minimálně 2x týdně,
➢ garantem je kvalifikovaný trenér minimálně s Licencí C (obdržené u ČACH),
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4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, SYSTÉM ŘÍZENÍ
Za organizaci, činnost a řízení systému péče o sportovně talentovanou mládež odpovídá
ČACH. Na koordinaci a zabezpečení činnosti jednotlivých organizačních jednotek se podílí
Pověřený pracovník ČACH. Pověřený pracovník kontroluje dodržování daných podmínek v
organizaci a činnosti sportovní přípravy dětí a mládeže.

Rozhodující část přípravy talentované mládeže se uskutečňuje v organizačních jednotkách
talentované mládeže za metodické, koordinační a řídící role na nejvyšší úrovni ČACH:

� za řízení a organizační zajištění tréninkových podmínek organizační jednotky (SpS,
SCM, VSCM) je zodpovědný hlavní trenér,

� za obsah a kvalitu sportovní přípravy odpovídá hlavní trenér, společně s dalšími
trenéry, pod jejichž vedením se sportovec připravuje.

Hlavní trenér (s příslušnou Licencí) příslušné věkové kategorie odpovídá za přípravu
sportovce na společných akcích a podílí se na zabezpečení, organizaci a činnosti SpS, SCM a
VSCM a OST, včetně zajištění trenérské činnosti.
Veškeré smluvní vztahy s klubem, kde se příprava talentované mládeže uskutečňuje,
pracovněprávní vztahy s osobními a hlavními trenéry nebo podpora individuálně se
připravujících sportovců, jsou vymezeny přímo s ČACH.
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5. OBECNÁ KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ
Do systému sportovní přípravy talentované mládeže ČACH jsou zařazeni sportovci podle
jasně definovaných a měřitelných hodnotících kritérii, která zahrnují:
a) základní kritéria

� splnění dané věkové hranice,

� zdravotní způsobilost,

� platná registrace u ČACH,

� souhlas zákonného zástupce sportovce mladšího 18 let.

b) výkonnostní kritéria

� odpovídající výkonnostní Level,

� účast a výsledky na soutěžích,

� účast ve státní reprezentaci.

V odůvodněných případech je možno zařadit sportovce, kteří nesplnili výkonnostní kritéria
na základě návrhu trenéra a souhlasu pověřeného pracovníka ČACH.
Sportovci mohou být vyřazeni kdykoliv během sezony, a to zejména z těchto důvodů:

� pokud zdravotní stav neumožňuje systematickou sportovní přípravu,

� zanechání aktivní sportovní činnosti.

Věková kritéria jsou nastavena podle platných pravidel mezinárodní případně Evropské
federace viz obrázek věky na rok 2023:

Cheerleadingové divize:
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Performance divize:

6. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A ZÁSADY FINANCOVÁNÍ
Základní ekonomické zabezpečení přípravy talentované mládeže ČACH je poskytováno z
účelových finančních prostředků státní dotace. Vlastní ekonomické zajištění je vícezdrojové,
s podílem sportovních klubů případně orgánů samosprávy a dalších subjektů, včetně podílu
sportovců/zákonných zástupců.
Využití dotací ze státního rozpočtu ČR (neinvestiční prostředky) určených na financování
systému sportovní přípravy mládeže ČACH se řídí pokyny orgánů státní správy, které jsou
každý rok vydávány a novelizovány.
Poskytování finančních prostředků v rámci ČACH je rozděleno podle aktuálních dotačních
podmínek upravených samostatným předpisem schváleným prezidiem ČACH.
Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků státní dotace musí být v souladu s platnou
legislativou.

7. LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Povinností klubů a oddílů, registrovaných v ČACH, je prokazatelně seznámit své členy o
nutnosti absolvování povinné zdravotní lékařské prohlídky podle Vyhlášky o zdravotní
způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná 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.

ČACH se podílí na zajišťování podmínek pro případné dopingové kontroly svých členů, a to
ve spolupráci s Antidopingovým výborem ČR.
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8. VZDĚLÁVÁNÍ A METODIKA
ČACH zabezpečuje další systematické trenérské vzdělávání, které je zaměřeno na získávání
odborných znalostí a aktuální problematiku soudobé trenérské praxe na těchto úrovních:

� školení pro získání Licence trenéra ČACH a to ve 3 úrovních (LICENCE C, LICENCE B,
LICENCE A),

� 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,

� metodické podpory a konzultací.

9. KONTROLNÍ ČINNOST
Kontrolu v oblasti sportovní přípravy, organizační a metodické provádí trenéři a pověřený
zástupce ČACH.
Kontrolní činnost zaměřenou na nakládání s finančními prostředky provádí Pověřený
pracovník ČACH.

10. ZÁVĚR
Tento koncept je realizován na základě Prováděcích pokynů vydaných ČACH, které definují
veškeré podrobnosti ke sportovní přípravě dětí a mládeže.
Toto znění koncepčního projektu bylo schváleno Prezidiem ČACH dne 15. 9. 2022 a nabývá
účinnosti dnem schválení Prezidiem ČACH, současně nahrazuje předešlé dokumenty.

Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny.

V případě sporů určuje správný výklad Prezidium ČACH.

vr Bc. Jana Slavíková
viceprezidentka
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