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Článek I. Všeobecná ustanovení
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 všechny soutěžní
divize s cílem Mistrovských soutěží a reprezentace) pro sportovce ve věku 11–23 let (věková
divize youth, junior a senior/hlavní) a to ve všech odvětvích cheerleadingu (cheerleadingové
i performance divize).

Článek II. SCM – vlastní činnost
1. Zřízení SCM
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.

2. Povinnosti odpovědných subjektů pro zajištění činnosti SCM
2.1. ČACH prostřednictvím pověřeného pracovníka

a) vytváří kempy SCM,

b) vyvěšuje data akcí SCM,

c) metodicky řídí SCM,

d) zabezpečuje spuštění přihlášek pro talentovanou mládež,

e) zabezpečuje sportovní přípravu sportovců prostřednictvím zabezpečení kvalifikovaných

trenérů, stanoví vedoucího trenéra SCM,

f) provádí kontrolu činnosti SCM dle vnitřních kritérií,

g) zabezpečuje možnosti dalšího vzdělávání pro trenéry SCM.

2.2. Vedoucí trenér

a) připravuje plány práce s talentovanou mládeží,

b) rozhoduje o zařazení sportovce do SCM,

c) hodnotí sportovce.

3. Evidence členů SCM
Evidenci členů provádí ČACH na základě podkladů od vedoucího trenéra SCM k 31. 12.
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4. Zařazení do SCM
Do SCM mohou být zařazováni cheerleaders kdykoliv v průběhu kalendářního roku, ovšem

pouze v termínech akcí SCM.

5. Doporučený obsah výběrového řízení (náboru) pro zařazení do SCM
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, ze kterých vycházejí podmínky na sezonu 2022/23:

Cheerleadingové divize:
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Performance divize:

Výkonnostní kritéria dle Levelů:

Výkonnostní Level min. požadavky stunty *

3
vysoká liberty

twist z prepu

4

vysoká liberty

double down z prepu

Full up do prepu

5
Full up extented

Switch up extented

*vždy je nutné splnit minimálně jeden požadavek v daném výkonnostním Levelu

6. Počty cheerleaders ve SCM
Doporučený minimální počet cheerleaders zařazených do SCM: 40.

7. Organizace sportovní přípravy
a) tréninky probíhají v termínech akcí SCM určených ČACH zpravidla 3x ročně
b) akce SCM probíhají v regionech,

c) za organizaci a evidenci tréninku jednotlivých cheerleaders při sportovní přípravě
zodpovídá vedoucí trenér, popř. další odpovědní trenéři.

8. Plán sportovní přípravy SCM
Plán sportovní přípravy zpracovává vedoucí trenér SCM pro příslušný roční tréninkový cyklus.

Plán je obvykle součástí písemného hodnocení činnosti SCM předkládané ČACH v

požadované formě a termínu.
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9. Soutěžení a sledování výkonnosti cheerleaders SCM
Sportovci zařazení do SCM startují v soutěžích řízených ČACH, a to minimálně na MČR.

Neúčast v soutěžích může mít za následek vyřazení ze systému talentované mládeže.

10. Zdravotní zabezpečení sportovců SCM
ČACH doporučuje zohlednit zdravotní stav cheerleaders již při zařazení do SCM.

11. Personální zabezpečení sportovní přípravy ve SCM
Garantem SCM je kvalifikovaný trenér minimálně s licencí B.

Klub zajišťuje další trenéry dle svých vnitřních předpisů.

12. Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce garanta/hlavního trenéra SCM a dalších

trenérů SCM
Garantem/hlavním trenérem musí být trenér s minimální Licencí B.

Dalšími trenéry mohou být trenéři s minimální Licencí C.

13. Hodnocení činnosti SCM
Hodnocení činnosti SCM provádí ČACH - min. 1x ročně.

14. Výsledná kritéria pro hodnocení činnosti SCM
a) celkový počet cheerleaders v SCM,

b) trenérské zabezpečení cheerleaders SCM kvalifikovanými trenéry,

c) předání členů SCM do navazujících článků přípravy talentované mládeže,

d) plánování a vyhodnocení sportovní přípravy cheerleaders SCM,

e) zapojení cheerleaders SCM do soutěží řízených ČACH.

Článek III. Ekonomického zabezpečení činnosti sportovních středisek
1. NSA
NSA vydává „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti

sportu“, kde stanoví výši dotace pro Sportovně talentovanou mládež.

2. ČACH
a) schválením rozpočtového záměru stanoví výši příspěvku na činnost SCM,

b) na základě relevantních dokladů provádí ČACH souhrnné vyúčtování dotace.
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Článek IV. Závěrečná ustanovení

Tento prováděcí pokyn byl schválen 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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