Česká triatlonová asociace
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6

KONCEPČNÍPROJEKT
zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže
v triatlonu pro období 2018 a další

zpracovaný v návaznosti na:
 aktuální strategické cíle ČTA
 aktualizaci dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Koncepce České triatlonové asociace (dále jen ČTA) je založena na transparentních postupech na
všech úrovních práce s mládeží, které by měly klubům, oddílům a trenérům poskytnout možnost
uplatnění, dlouhodobou podporu, ohodnocení a co možná nejoptimálnějšího využití státních
finančních prostředků.

ČLÁNEK 1 – ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY KONCEPCE
Hlavním cílem přijatých principů je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, vytvářet kladný vztah k
pohybové aktivitě (sportu), dlouhodobě zvýšit počet pravidelně sportujících dětí i bez ohledu na
sportovní ambice a minimalizovat tím dopad negativních společenských jevů.
Dalším cílem je další začleňování talentovaných děti do vyšších článků přípravy a reprezentačních
týmů juniorů a seniorů a maximální podpora skutečně perspektivních sportovců, kteří mají šanci
úspěšně reprezentovat ČR ve světové konkurenci.
Hlavními východisky pro stanovení postupu v péči o děti a mládež v působnosti České triatlonové
asociace (dále jen „ČTA“) na období roku 2018 a další jsou:
„otevřenost“ - součástí systému mohou být všechny subjekty (tréninkové skupiny, sportovní oddíly,
kluby) sdružené v ČTA, jejichž sportovci splní stanovená kritéria
„návaznost“ - systém v péči o děti a mládež musí vytvářet podmínky pro plynulý přechod vybraných
sportovců do vyšších článků a týmů juniorské a seniorské reprezentace
„transparentnost“ - zařazování sportovců do jednotlivých článků sportovní přípravy musí být
stanoveno prostřednictvím přehledných a jednoduchých kritérií
„vyváženost“ – parametry systému zohledňují potřeby jednotlivých věkových kategorií
„motivace“ - na základě pravidelných vyhodnocení činnosti dle stanovených kritérií budou subjekty a
sportovci diferencovaně hodnoceny
„efektivita“ – hlavní důraz systému musí být na podporu nejperspektivnějších závodníků, jejichž
výkonnost v jednotlivých kategoriích bude odpovídat umístění do 16. místa na vrcholných
kontinentálních a světových akcích

ČLÁNEK 2 – ZÁKLADNÍ ČINNOSTI KONCEPCE
Sportovní příprava mládeže ČTA bude v letech 20018 a dále zajišťována s účelovým zaměřením na
zabezpečení organizace sportu, podporu oblasti volnočasových aktivit na úrovni sportovních klubů /
oddílů, a podporu individuální přípravy talentů ve sportovních klubech, oddílech a tělovýchovných
jednotách. Další zaměření bude směřováno na činnost Sportovních středisek, Sportovních center
mládeže resp. Vrcholových sportovních center mládeže, včetně Triatlonových akademií.
Realizací těchto programů je ČTA vytvořen ucelený systém koordinačních pracovišť pro sportovní
přípravu mládeže již ve školním věku, kde se formuje eventuální budoucí výkonnostní pojetí sportu a
pokračuje pro kategorie dorostenecké, juniorské až po dospělé – tzn. K 23.
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Základní úkoly koncepce zabezpečení přípravy dětí a mládeže v triatlonu pro období2018 a další:
 dlouhodobě zvýšit počet pravidelně sportujících dětí i bez ohledu na sportovní ambice a
přiblížit mládeži atmosférou triatlonového závodu, případně další zájmem o triatlon,
 podle transparentních kritérií vybrat skupinu sportovců ve věku od 8 do 19 let. Do
mládežnického systému mohou být zařazeni sportovci až do 23 let, kteří mají předpoklady
být konkurenceschopní na mezinárodní úrovni,
 vytvořit ekonomicko-organizační podmínky pro zabezpečení sportovní přípravy talentované
mládeže, a to nad rámec jejich zajištění ve sportovním oddílu či klubu,
 zajistit odborné vedení sportovní přípravy a rozvoj talentovaných sportovců,
 diferencovat podporu sportovců s přihlédnutím k míře jejich předpokladů a sportovním
výsledkům.
SPORTOVNÍ STŘEDISKA
Jsou základním článkem systému péče o sportovně talentovanou mládež. Vytvářejí podmínky pro
systematickou sportovní přípravu, získání pozitivního vztahu k triatlonu a připravují sportovce na
přechod do Sportovních center mládeže.
Sportovní střediska (dále jen SpS) jsou určena pro sportovní přípravu talentů ve sportovním odvětví
triatlon, pro věkové kategorie 10 - 15 let, Podporu sportovní činnosti lze realizovat ve spolupráci s
řediteli základních škol s využitím potenciálu těchto zařízení.
Podpora je určena také na doplnění základní sportovní přípravy dětí, zpravidla věkové kategorii od 8
let, které jsou zařazeny do systému SpS.
SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE
Vytváří navazující prvek v přípravě talentované mládeže. Vytvářejí podmínky pro systematickou a
dlouhodobou sportovní přípravu sportovních talentů zařazených do výběrů pro státní reprezentaci
nebo k ní se připravující.
Sportovní centra mládeže (dále jen SCM) jsou určena pro sportovní přípravu talentů ve sportovním
odvětví triatlon pro dorostenecké a juniorské kategorie ve věku 15 -19 let. Současně je možné
sportovce SCM diferencovat dle sportovní výkonnosti.
VRCHOLOVÁ SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE
Vrcholové sportovní centrum mládeže (dále jen VSCM) je nejvýše postaveným stupněm článků péče
o talentovanou mládež pro věkovou kategorii 19 – 23 let, které zaměřuje sportovní přípravu
především směrem ke státní reprezentaci.
Složka bude pracovat na podobných principech jako Sportovní centra mládeže, s přihlédnutím ke
specifickým potřebám této věkové kategorie.
TRIATLONOVÁ AKADEMIE
Jsou ČTA zřízeny za účelem podpory a rozvoje sportovní přípravy v místech, kde se soustřeďuje
sportovní výchova dětí a mládeže a předpoklad úspěšného výkonnostního růstu v návaznosti na zajištění
studijních podmínek a vzdělávání.

ČLÁNEK 3 – ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, SYSTÉM ŘÍZENÍ
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Za organizaci, činnost a řízení systému péče o sportovně talentovanou mládež zodpovídá ČTA.
Grafické zobrazení organizační struktury:
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koordinátor/ka
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centra / jmenovaný trenér
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Česká
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Rozhodující část přípravy talentované mládeže se uskutečňuje v tréninkových skupinách, ve sportovních
klubech a tělovýchovných jednotách za metodické, koordinační a řídící role ČTA.
Sportovci jsou zařazováni do systému přípravy a setrvávají v něm na základě vyhodnocení daných
kritérií, nebo sportovních výsledků celého předchozího ročního tréninkového cyklu.
Za koordinaci činnosti jednotlivých článků přípravy dětí a mládeže zodpovídá pověřený pracovník
ČTA, který je jmenován vedením asociace.
Za obsah a kvalitu sportovní přípravy a efektivní využití poskytnutých dotací zodpovídají statutární
zástupci klubů nebo oddílů, kde jsou koordinační pracoviště (SpS, SCM, VSCM a akademie) zřízeny a
v nichž se sportovci připravují.
Za činnost jednotlivých SpS, SCM /VSCM je zodpovědný trenér, kterého určuje klub.
Za činnost triatlonové akademie je zodpovědný hlavní trenér, kterého jmenuje ČTA.
Za přípravu sportovce SpS, SCM a VSCM v podmínkách klubu zodpovídá jeho osobní trenér, pod
jehož vedením se sportovec fyzicky připravuje.
Hlavní trenér příslušné věkové kategorie zodpovídá za přípravu sportovce na společných akcí a podílí
se na zabezpečení organizaci a činnosti SpS, SCM a VSCM, včetně zajištění trenérské činnosti.
Veškeré smluvní, nebo pracovně-právní vztahy jsou vymezeny přímo s ČTA, se samotnými sportovci,
nebo s klubem či oddílem, kde se příprava talentované mládeže uskutečňuje.

ČLÁNEK 4 – PROJEKTY, ZŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍCH A KOORDINAČNÍCH PRACOVIŠŤ
1.

ČTA vyhlašuje projekty/grantové programy jejichž cílem není prioritně vychovat budoucí
profesionální triatlonisty. Finanční podpora cílí na pomoc sportovní přípravy a výchovy mezi
novými zájemci z řad dětí a mládeže, což velkou měrou napomáhá celkovému rozvoji triatlonu
v České republice.
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Jde o služby pro začínající trenéry, kluby a oddíly kdy cílem je naučit děti pravidelnému a zdravému
pohybu a zajistit volnočasové sportovní aktivity a takové podmínky aby se děti a mládež triatlonu
mohli věnovat na úrovní výkonnostního sportu.
2. ČTA zřizuje koordinační pracoviště pro sportovní přípravu talentované mládeže (SpS, SCM, VSCM
a akademie) při jednotlivých sportovních oddílech a klubech, kde jsou pro sportovní činnost
vytvořeny nezbytné předpoklady, zahrnující:
 vhodné sportovní prostory pro sportovní trénink,
 zabezpečení ekonomicko-organizačních podmínek pro sportovní přípravu včetně vzdělávání,
 zabezpečení vedení sportovní přípravy kvalifikovaným trenérem podle požadavků ČTA.
ČLÁNEK 5 – OBECNÁ KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ
Do systému sportovní přípravy talentované mládeže ČTA jsou zařazeni sportovci na dané RTC od 1.
října do 30. září podle:
1.
Výběrových kritérií, které zahrnují:

splnění dané věkové hranice

platnou licenci ČTA

funkční, somatické a zdravotní předpoklady

předpoklady pro další růst výkonnosti
2.

Výkonnostních kritérií, které zahrnují:

sportovní výkonnost v rámci celé ČR (republikový žebříček, případně MČR)

sportovní výkonnost v rámci kontinentálních, nebo světových, akcí (EP, ME SP, MS,
ZON – Závody olympijských nadějí, YOG – Olympijské hry mládeže)

plnění limitů testů realizovaných v rámci RTC

Ve zcela mimořádných individuálních případech je možné zařadit sportovce do systému mimo
stanovená kritéria (např. zranění, starty na zahraničních závodech apod.)
ČLÁNEK 6 – EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A ZÁSADY FINANCOVÁNÍ
Ekonomické zabezpečení přípravy talentované mládeže ČTA je garantováno z účelových prostředků
MŠMT. Vlastní ekonomické zajištění péče je vícezdrojové, s podílem sportovních klubů a oddílů,
případně orgánů samosprávy a dalších subjektů, včetně podílu rodičů.
Finanční rozpočet v rámci programu TALENT Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na
příslušný kalendářní rok schvaluje Rada ČTA na základě písemných podkladů předložených
Sportovním ředitelem/kou ČTA.
Finanční prostředky určené na financování systému sportovní přípravy mládeže ČTA lze využít na:
 pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů nebo provedení prací spojených s realizací
projektu
 veškeré náklady/služby na financování sportovní přípravy mládeže jsou hrazeny přímo ČTA


ČTA objednává služby a hradí náklady spojené s realizací projektu

ČTA nesmí z finančních prostředků financovat jiné fyzické nebo právnické osoby s výjimkou těch,
které poskytují výkony a služby, spojené s realizací schváleného projektu.
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ČLÁNEK 7 – LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Komplexní zdravotní a sportovně diagnostické zajištění sportovců zařazených do SpS, SCM,VSCM i
akademií, je nastaveno ve třech liniích:
 povinné preventivní lékařské vyšetření se zátěžovým EKG při zařazení
 odborná péče spádovými lékaři v místě bydliště
 vysoce odborné lékařské zajištění komplexní diagnostické vyšetření v LSM FTVS UK.
Pro vysoce odbornou zdravotní péči mohou členové SpS, SCM,VSCM i akademií využívat konzultací:
 Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace se sídlem U vojenské
nemocnice 1200, Praha 6. (v prostorách Ústřední vojenské nemocnice),
 Ústav sportovní medicíny, spol. s r.o. Křížkovského 22, Brno
ČLÁNEK 8 – VZDĚLÁVÁNÍ A METODIKA
Vzdělávání má nezastupitelné místo v rámci komplexního rozvoje lidských zdrojů. Významnější roli
v systému přípravy sportovně talentované mládeže a trenérů.
ČTA zabezpečuje další systematické trenérské vzdělávání, které by mělo být zaměřeno na získávání
odborných znalostí a aktuální problematiku soudobé trenérské praxe na těchto úrovních:
 školení, nebo kurzy, pro získání kvalifikace trenér ČTA
 doškolovací kurzy, nebo semináře pro zvýšení a obnovu trenérských kvalifikací
 vydávání a publikování metodických materiálů
 školení v rámci centrálních akcí
ČLÁNEK 9 – ZÁVĚR
Všechna zde uvedená pravidla pro stanovení koncepce v péči o děti a mládež v působnosti ČTA na
období 2018 a další vycházejí z aktuálních strategických cílů ČTA, z Metodického pokynu
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o dotačním neinvestičním programu státní podpory
„ program TALENT“.
Tento „Koncepční projekt“ je realizován na základě Prováděcích pokynů vydaných ČTA, které definují
veškeré podrobnosti k programu TALENT.
Ruší se tímto všechny předchozí Koncepčně programové plány zabezpečení přípravy sportovně
talentované mládeže k nim vázané interní dokumenty.
Toto úplné znění „Koncepčního projektu“ bylo projednáno a schváleno Radou ČTA dne 7. 12. 2017 a
nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

V Praze dne 7. 12. 2017
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v.r. Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA
předsedkyně Rady ČTA

Stránka 7 (celkem 13)

