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STATUT TRÉNINKOVÉHO CENTRA MLÁDEŽE 

Aktualizace schválena VV ČBA  dne 20. 01. 2022, platné od 01. 02. 2022 

 
1. Smysl a poslání Tréninkových center mládeže (dále jen TCM) 
1.1.  Základním cílem a náplní činnosti TCM je aktivní rozvoj mládežnického bowlingového sportu na 
území České republiky. 
 
1.2.  TCM jsou určena pro práci s juniory ve věku od 6 do 21 let včetně.  
 

1.3. TCM zajišťuje podmínky pro přípravu sportovců, kteří mohou absolvovat společnou nebo 
individuální přípravu a to v rámci jejich sportovního oddílu či klubu.   

 
2. Zřizovatelé TCM 
2.1. Zřizovatelem TCM je oddíl (klub) registrovaný svazem.  
 
2.2 Žádost o zřízení TCM se podává k rukám předsedy Komise pro mládež formou vyplněného 
formuláře „Žádost o zřízení TCM“. O výsledku „Žádosti“ rozhodne Komise pro mládež na svém 
nejbližším zasedání. 
 
3. Podmínky vzniku TCM 
3.1. Základním předpokladem k udělení statutu TCM je písemná dohoda o spolupráci mezi oddílem a 
centrem (hernou). Vzhledem k předpokládanému čerpání finanční podpory od svazu musí být také 
jednoznačně stanoven subjekt, který bude příjemcem těchto finančních prostředků.  
 
3.2. Centrum spolupracující s TCM musí disponovat alespoň čtyřmi drahami s automatickými 
podavači. 
 
3.3. V každém TCM musí působit minimálně jeden trenér se základním certifikovaným trenérským 
vzděláním, (3. trenérská třída dle Koncepce vzdělávání trenérů ČKBF) nebo vyšší. Dále musí být k  
dispozici pomocní trenéři a instruktoři dle počtu hráčů v TCM.  
 
3.4. K organizovaným tréninkům juniorů za účasti trenéra musí TCM vyčlenit alespoň 12 dráhohodin 
měsíčně přičemž hodinová sazba pronájmu drah pro trénink juniorů musí být výhodnější než 
standardní cena na centru v době, kdy se tréninky konají. 
 
3.5. V rámci TCM musí trénovat minimálně 4 junioři/juniorky. 
 
3.6. TCM v rámci žádosti předloží plán přípravy svých svěřenců. 
 
3.7. Statut TCM získá pouze subjekt, který bude mít alespoň jeden juniorský tým hrající svazové 
juniorské ligové soutěže nebo se jeho hráči zapojí do juniorských ligových soutěží nejpozději v 
soutěžním ročníku, během kterého byla podána Žádost o zřízení TCM. 
 
4. Schválení a kontrola činnosti TCM 
4.1. Vznik TCM schvaluje a na jejich činnost dohlíží Komise pro mládež. Stejně tak provádí i kontrolní 
činnost při zajištění sportovní přípravy sportovců TCM v oblasti obsahové, metodické a organizační 
včetně kontroly ročních plánů. 
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4.2 Komplexní kontrolní činnost zaměřenou na nakládání s finančními prostředky při zajištění 
sportovní přípravy členů TCM provádí Komise pro mládež. 
 
4.3. Výsledky všech vnitřních kontrol jsou předkládány ke schválení VV příslušné asociace.  
 
5. Vedoucí trenér TCM 
5.1. Za činnost každého Tréninkového centra mládeže je zodpovědný vedoucí trenér, kterého potvrdí 
Komise mládeže na základě návrhu klubu. Kvalifikačním požadavkem pro výkon funkce vedoucího 
trenéra TCM je minimálně základní certifikovaná trenérská kvalifikace (3. trenérská třída - ETBF 1). 
  
5.2. Vedoucí trenér TCM vytváří koncepci přípravy a péče o sportovce TCM, provádí výběr sportovců, 
vytváří plán sportovní přípravy, navrhuje další trenéry a asistenty TCM a stará se o jejich vzdělávání, 
spolupracuje a konzultuje s vedoucími trenéry SpS,  SCM, VSCM a trenéry reprezentačních týmů. 
 
5.3. Vedoucí trenér TCM navrhuje rozpočet TCM a dohlíží nad hospodařením, organizuje vlastní 
činnost TCM a a předkládá zprávu o činnosti TCM. 
 
6. Zařazení hráče do TCM 
6.1 Klubovými členy TCM mohou být všichni sportovci, kteří jsou řádnými členy ČKBF ve věku 6-21 let 
(rozhodující je věk v okamžiku přijetí do TCM), kteří se pod odborným trenérským vedením 
systematicky připravují ve sportovním odvětví kuželky/bowling.  
 
6.2. O zařazení hráče do TCM rozhoduje vždy vedoucí trenér TCM. O vstupu (přijetí či nepřijetí člena 
klubu) rozhoduje výhradně klub dle svých stanov. 
 
7. Hodnocení činnosti TCM 
7.1. Komise mládeže hodnotí trenérskou a metodickou činnost v jednotlivých TCM i osobních trenérů 
sportovců. Při hodnocení trenérů je sledováno plnění jejich pracovní náplně a výsledky trenérské 
činnosti. 
7.2 Hodnocení sportovců zařazených do TCM je závislé především na sportovních výsledcích v 
mistrovských soutěžích, sérii Prestige Tour a Juniorské bowlingové lize 
7.3. Kritéria hodnocení: 
- výsledky jednotlivých členů TCM na juniorských MČR, sérii Prestige Tour a JBL. 
 -úspěšnost členů TCM v reprezentačních výběrech 
- počet členů TCM 
-hodnocení organizace, rozsahu tréninků a úroveň vedení TCM 
-úroveň kvalifikace trenérů TCM a jejich dovzdělávání (účast na školeních a kempech) 
7.4. Vyhodnocení provede a hodnocení vydá Komise mládeže vždy po konci sezóny. 
  
7. Zánik/ztráta statutu TCM 
8.1. Při porušení podmínek fungování TCM, především neplnění povinností nebo porušování vnitřních 
předpisů a řádů může být statut TCM oddílu odebrán. O odebrání statutu rozhoduje Komise pro 
mládež. Proti jejímu rozhodnutí se lze odvolat k VV příslušné asociace. 
 
8. Práva a prezentace TCM 
8.1. Na činnost TCM ustavených dle tohoto statutu bude svaz finančně přispívat. Konkrétní kritéria 
rozdělení finanční podpory mezi jednotlivá TCM vždy pro příslušný kalendářní rok schválí a vydá VV. 
 
8.2. Seznam schválených TCM splňujících všechny podmínky bude zveřejněn včetně kontaktů na 
stránkách svazu. 


