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STATUT SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE 

Schváleno Prezídiem ČKBF  dne 2. 11. 2022, platné od 1. 12. 2022 

 
1. Smysl a poslání Sportovního centra mládeže (dále jen SCM) 

1.1.  Sportovní centra mládeže jsou navazujícím článkem péče o talentovanou mládež bowlingového 

sportu na území České republiky. 

1.2. Cílem je podpora sportovní přípravy a sportovní činnosti zařazených talentů pro program SCM a 

jejich návazná příprava z předchozí věkové kategorie a stupně SpS.  Určeny jsou především pro 

kategorii U19, věk 15-19 let. Úkolem SCM je dále rozvíjet sportovně-technické a pohybové 

možnosti a dovednosti ve vztahu k bowlingovému sportu u mimořádně talentovaných juniorů, 

rozvíjet jejich výkonnost, vytvářet pozitivní vztah ke sportovnímu bowlingu, trénování a soutěží a 

připravovat je na působení v juniorské reprezentaci a následný přechod do VSCM. 

1.3.SCM jsou určena pro práci s juniory ve věku minimálně 12 let a maximálně 19 let včetně, kteří 

splní individuální kritéria vstupu talentované mládeže dle přílohy 1. 

1.4. SCM jsou zřízeny při oddílech s funkčním TCM, které splní kritéria přidělení statusu SCM, zřízení 

schvaluje na základě splnění kritérií Prezídium ČKBF  na návrh Talentové komise ČKBF. 

 

2. Zřizovatelé SCM 

2.1. Zřizovatelem SCM je ČKBF na základě splnění kritérií Prezídium ČKBF  na návrh Talentové komise 

ČKBF. 

2.2. SCM jsou zřízeny při oddílech s funkčním TCM, která splní kritéria přidělení statutu SCM dle bodu 
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2.3. Vznik SCM schvaluje Prezídium ČKBF.  

 

3. Podmínky přidělení statutu SCM 

3.1. Základním předpokladem k udělení statutu SCM je platný statut TCM oddílu, při kterém je SCM 

zřizováno. 

3.2. V každém SCM musí působit minimálně jeden trenér se druhým nejvyšším certifikovaným 

trenérským vzděláním, (2. trenérská třída dle Koncepce vzdělávání trenérů ČKBF) nebo vyšším a 

trenérskou praxí minimálně 3 roky. Dále zde musí působit minimálně jeden další trenér se 

základním certifikovaným trenérským vzděláním, (3. trenérská třída dle Koncepce vzdělávání 

trenérů ČKBF) nebo vyšším. Dále musí být v SCM k dispozici smluvní sportovní psycholog a 

smluvní fyzioterapeutem. 

3.3. V rámci SCM musí trénovat minimálně 3 junioři/juniorky, kteří plní individuální podmínky 

zařazení do SCM dle přílohy 1 

3.4. Oddíl, při kterém je SCM zřízeno musí mít v juniorských ligových soutěžích zastoupení minimálně 

dvěma družstvy, z toho minimálně jedním v nejvyšší juniorské ligové soutěži. 

 3.5. SCM musí mít možnost v rámci tréninku využívat pro disciplínu bowling sportoviště 

s automatickými stavěči a sankčním mazacím strojem, a dále mít možnost využívat tréninkový 

modul SPECTO a mít k dispozici prostor pro fyzickou přípravu. 

3.6. SCM dále musí mít možnost využívat certifikovaného smluvního vrtače koulí pro přípravu 

sportovního materiálu. 
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4. Organizace SCM ze strany ČKBF – Talentová komise ČKBF 

4.1. Za organizaci činnosti SCM ze strany ČKBF  odpovídá Talentová komise ČKBF v úzké spolupráci s 

vedením juniorské reprezentace. 

4.2. Talentová komise ČKBF se skládá z předsedů Komisí pro mládež obou asociací, vedoucích VSCM, 

hlavních reprezentačních trenérů juniorů a určeného zástupce Prezídia ČKBF. 

4.3.  Úkolem Komise je zejména: metodicky řídit a koordinovat činnost všech SCM, schvalovat výběr 

sportovců do jednotlivých SCM, kontrolovat a vyhodnocovat činnost jednotlivých SCM, dohlížet 

na hospodaření SCM, pomáhat při rozvoji odborného vzdělání trenérů SCM, svolávat společná 

setkání zástupců SCM, a to nejméně jedenkrát ročně, organizovat společná soustředění všech 

SCM. 

4.4. Úkolem vedení reprezentačních družstev a VSCM ve vztahu k SCM je zejména: monitorovat 

celkovou činnost, sportovní přípravu a výsledky sportovců zařazených do SCM, předkládat návrhy 

na zařazení členů SCM do VSCM. 

 

5. Vlastní zajištění činnosti SCM  

5.1. Jednotlivé SCM zůstávají v gesci oddílů, při kterých jsou zřízeny.  

5.2. Za činnost každého SCM je zodpovědný vedoucí SCM, kterého potvrdí Talentová komise ČKBF na 

základě návrhu Komise mládeže příslušné asociace. 

5.3. Vedoucí SCM má za úkol mimo jiné: výběr sportovců do SCM, určení vedoucího trenéra SCM, 

navrhuje rozpočet a dohlíží nad hospodařením, organizuje vlastní činnost SCM, připravuje 

podklady pro dotační řízení a připravuje zprávu o činnosti SCM, včetně výkazů tréninků, výsledků 

ze soutěží a návrhy na zařazení sportovců do talentových center pro další období 

 

6. Vedoucí trenér SCM 

6.1. Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce vedoucího trenéra SCM je minimálně druhé nejvyšší 

certifikované trenérské vzdělání (2. trenérská třída dle Koncepce vzdělávání trenérů ČKBF) nebo 

vyšší a trenérskou praxí minimálně 3 roky. 

6.2. Vedoucí trenér SCM vytváří koncepci přípravy a péče o sportovce SCM, provádí dle stanovených 

kritérií výběr sportovců, vytváří plán sportovní přípravy, navrhuje další trenéry a asistenty SCM a 

stará se o jejich vzdělávání, spolupracuje a konzultuje s vedoucími trenéry VSCM a trenéry 

reprezentačních týmů 

 

7. Zařazení hráče do SCM 

7.1. Do SCM mohou být zařazení všichni sportovci, kteří jsou řádnými členy ČKBF ve věku 12-19 let, 

kteří splní kvalifikační výkonnostní kritéria pro talentovanou mládež uvedená v příloze 1. a jejichž 

zdravotní stav je odpovídající potřebám výkonnostního a vrcholového sportu.  

7.2. Pro zařazení do příslušného střediska nebo centra musí sportovec splnit alespoň jedno ze třech 

možných  kritérií uvedených v tabulce v příloze 1.  

7.3. Kvalifikační i kritéria se vyhodnocují k poslednímu dni soutěžní sezóny, tedy k 31. srpnu. 

Sportovec se stává členem příslušného střediska/centra na celý následující rok.  

7.4. O zařazení hráče do SCM rozhoduje vždy vedoucí SCM a schvaluje jej Talentová komise ČKBF  

7.5. U sportovců mladších 18 let je pro zařazení do programu nezbytný souhlas rodičů nebo 

zákonných zástupců sportovce. 
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7.6. Do SCM mohou být zařazeni sportovci oddílu, který má status SCM, i sportovci z jiného oddílu, 

kteří plní individuální kvalifikační kritéria, ale jejich mateřský oddíl státu SCM nemá. 

8. Kontrola činnosti SCM 

8.1. Na činnost SCM dohlíží Talentová komise ČKBF. Stejně tak provádí i kontrolní činnost při zajištění 

sportovní přípravy sportovců SCM v oblasti obsahové, metodické a organizační včetně kontroly 

ročních plánů a to ve spolupráci s příslušným vedoucím trenérem VSCM. 

8.2. Komplexní kontrolní činnost zaměřenou na nakládání s finančními prostředky při zajištění 

sportovní přípravy členů TCM provádí také Talentová komise. 

8.3. Výsledky všech vnitřních kontrol jsou předkládány ke schválení Prezídiu ČKBF.  

 

9. Hodnocení činnosti SCM 

9.1. Talentová komise hodnotí trenérskou a metodickou činnost v jednotlivých SCM. Při hodnocení 

trenérů je sledováno plnění jejich pracovní náplně a výsledky trenérské činnosti 

9.2. Hodnocení sportovců zařazených do SCM je závislé především na sportovních výsledcích v 

mistrovských soutěžích a sérii Prestige Tour a obdobných dlouhodobých soutěžích 

9.3. Kritéria hodnocení: 

- výsledky jednotlivých členů SCM na juniorských MČR 

- výsledky jednotlivých členů SCM  v sérii Prestige Tour nebo dalších dlouhodobých soutěží 

-hodnocení organizace, rozsahu tréninků a úroveň vedení SCM 

-úroveň kvalifikace trenérů SCM a jejich dovzdělávání (účast na školeních a kempech 

9.4. Vyhodnocení provede a hodnocení vydá Talentová komise a to ve spolupráci s příslušným  

         vedoucím trenérem VSCM  vždy po konci sezóny a předloží jej Zřizovateli. 

 

 10. Organizace sportovní přípravy členů SCM 

10.1. Sportovní příprava je uzpůsobena věku a pohlaví sportovců a řídí se metodikou EBF Level 1-3. 

10.2. Sportovní příprava nad rámec přípravy v oddílu probíhá také v rámci pravidelných soustředění 

SCM, společných soustředěních s jinými SCM a soustředěních pořádaných příslušnou asociací pro 

tuto věkovou kategorii 

10.3. Doporučené tréninkové jednotky na drahách jsou týdně 2-3x 2-3 hodiny na drahách, hodina 

teoretické přípravy a 3x 1 hodina fyzické přípravy 

 

11. Zánik/ztráta statutu SCM 

11.1. Při porušení podmínek fungování SCM, především neplnění povinností nebo porušování 

vnitřních předpisů a řádů může být statut SCM odebrán. O odebrání statutu rozhoduje Zřizovatel 

na návrh Talentové komise.  

 

12. Práva a prezentace SCM 

12.1. Na činnost SCM ustavených dle tohoto statutu bude svaz finančně přispívat. Konkrétní kritéria 

rozdělení finanční podpory mezi jednotlivá TCM vždy pro příslušný kalendářní rok schválí a vydá 

Prezídium ČKBF v součinnosti s VV příslušných asociací. 

12.2. Seznam schválených SCM splňujících všechny podmínky bude zveřejněn včetně kontaktů na 

webových stránkách svazu. 
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Příloha 1  TALENTOVANÁ MLÁDEŽ – KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA 

 

BOWLING Sps SCM VSCM 
Kritéria Věk 12-15 let 

 
Věk 12-19 let 
(primárně 15-19 let) 

Věk 19-21 let 
 

Dlouhodobý průměr 
ve Sportovním 
žebříčku min. 30 her 
*) 

160 chlapci 
150 dívky 

170 chlapci 
160 dívky 

180 chlapci 
170 dívky 

Umístění MČR **) TOP 10 mezi chlapci 
TOP 10 mezi dívkami 

TOP 4 mezi chlapci 
TOP 4 mezi dívkami 

TOP 4 mezi muži  
TOP 4 mezi ženami 
 

Umístění v sérii 
Prestige Tour **) 

TOP 32 v redukovaném 
juniorském pořadí 

TOP 16 
v redukovaném 
juniorském pořadí  

TOP 16 v celkovém 
pořadí -  muži 
TOP 8 v celkovém 
pořadí -  ženy 
 

 

KUŽELKY Sps SCM VSCM 
Kritéria Věk 12-15 let 

 
Věk 12-19 let 
(primárně 15-19 let) 

Věk 19-21 let 
 

Dlouhodobýprůměr 
 

220 chlapci 
210 dívky 

540 chlapci 
530 dívky 

570 chlapci 
560 dívky 

Umístění MČR 
mládeže 

TOP 16 mezi chlapci 
TOP 16 mezi dívkami 

TOP 12 mezi chlapci 
TOP 12 mezi dívkami 

TOP 8 mezi muži 
TOP 8 mezi ženami 

Umístění 
v sériiPMN/ČPD/PJ 
 

TOP 20 chlapci 
TOP 20 dívky 
 

TOP 12 chlapci 
TOP 12 dívky 
 

TOP 8 chlapci 
TOP8  dívky 

 

 

*)  pro SpS není stanoven minimální počet her v žebříčku 

**) ´ v sezóně předcházející sezóně, po kterou má být sportovec zařazen do centra 

***)   v předchozích dvou kalendářních letech 


