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1. Kritéria výběru sportovních klubů sdružených v ČSK do systému 
podporovaných sportovních center mládeže. 
 

- Sportovní klub musí mít nejméně deset závodníků do dvaceti let. Tito závodníci se 
každý rok účastní turnajů A, B nebo Mistrovství republiky v závodních a věkových 
kategoriích dle aktuálních pravidel ČSK.  

- Sportovní klub musí zajistit vedení tréninků pro členy SCM minimálně dvěma 
vyškolenými trenéry 1. nebo 2.třídy. 

- Sportovní klub musí zajistit a vyčlenit pravidelné tréninky pro členy SCM a zajistit 
kontinuální tréninkový proces respektující postupy do vyšších věkových kategorií. 

- Sportovní klub musí aspoň dvakrát ročně uspořádat tréninkové semináře pro 
talentovanou mládež z kraje, kde působí. 

- Sportovní klub musí mít v řadách svých členů minimálně dva vyškolené aktivní 
rozhodčí, kteří se každý rok účastní rozhodování turnajů ČSK. 

- Sportovní klub musí aspoň jednou ročně uspořádat turnaj série A nebo B ČSK. 
- Sportovní klub musí každoročně zasílat informace o svých členech dle potřeb výkazů 

pro NSA. Dále pak zprávu o celkovém stavu příslušného SCM ČSK a úspěšnosti svých 
členů. 

- Sportovní klub musí doložit pronájem nebo vlastnictví prostor, které splňují 
podmínky pro kvalitní trénink členů SCM. Velikost cvičebního prostoru minimálně 
100 m2 s povrchem měkké podlahy tatami 2 cm. Plus zázemí se šatnami. 

 

O výběru sportovního klubu do systému SCM, rozhoduje výkonný výbor ČSK 
na základě výše uvedených kritérií. Plnění těchto kritérií je sledováno během 
celého roku a je kladen důraz na dodržení co nejvyšší úrovně tréninkového 
procesu pro mladé výkonnostní sportovce s respektem k jejich přirozenému 
vývoji. Zřízení SCM ČSK je vždy na dobu jednoho roku. Výkonný výbor 
rozhoduje také o zrušení SCM ČSK, pokud nedochází k řádnému plnění výše 
uvedených kritérií. Střednědobým cílem svazu je zřídit 1-2 SCM ČSK v každém 
kraji a zajistit tak možnost kvalitního tréninku mladých kickboxerů na 
území celé České republiky. 
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2. Kritéria výběru talentovaných mladých sportovců sdružených 
klubech v ČSK, do systému podporovaných sportovních center 
mládeže. 

 
- Výkonnost sportovce musí odpovídat každoročnímu medailovému umístění na 

turnajích A, B nebo Mistrovství republiky v dětských a juniorských kategoriích. 
Závodní a věkové kategorie se řídí aktuálními pravidly ČSK. 

- Řádné členství sportovce ve sportovním klubu sdruženém v ČSK. 
- Sportovec musí mít věk do dvaceti let a spadá do odpovídajících žákovských, 

juniorských nebo dospělých kategorií dle aktuálních pravidel ČSK. 
- Sportovec se musí pravidelně účastnit sportovních akcí ČSK jako jsou: Závody všech 

úrovní včetně mezinárodních, výběrových tréninků, seminářů, zkoušek technické 
vyspělosti, prezentačních akcích, úklidu tělocvičny apod 

- Sportovec musí každý rok projít sportovní lékařskou prohlídkou 
- Sportovec musí dodržovat pravidla slušného chování a fair play ve sportovním klubu, 

na sportovních akcích i v běžném životě. 
- Sportovec musí dobře komunikovat s trenéry, kteří jsou odpovědní za kontrolu jeho 

výkonnosti. 
- Sportovec musí pravidelně trénovat ve zřízeném SCM ČSK, ke kterému náleží. 
- Sportovec musí dodržovat nastavený tréninkový plán hlavním trenérem SCM ČSK 

 
O výběru sportovce do systému SCM ČSK rozhoduje hlavní trenér místně 
příslušného SCM ČSK. Návrh na zařazení konkrétního vybraného sportovce 
pak ještě schvaluje výkonný výbor ČSK na svém pravidelném zasedání. Hlavní 
trenér příslušného SCM má dále právo rozhodnout o individuálním 
tréninkovém a závodním plánu pro každého člena příslušného SCM ČSK a jeho 
účasti na sportovních akcích ČSK. Dále rozhoduje o vyřazení člena příslušného 
SCM ČSK na základě neplnění výše uvedených kritérií. Cílem svazu, je vybírat 
co nejvíce talentovaných výkonnostních sportovců v ČR a začleňovat je do 
systému SCM ČSK. Sportovcům tak umožnit co nejlepší podmínky k tréninku 
kickboxu. Dále propojit systém SCM ČSK s výběrovými reprezentačními týmy 
ve všech věkových a závodních kategoriích a soustavně pracovat na zvyšování 
kvality a výkonnostní úrovně našich mladých závodníků s respektem jejich 
přirozeného vývoje. 
 
Tento předpis v celém jeho znění byl schválen výkonným výborem ČSK na jeho pravidelném 
zasedání dne 15.11.2021. 


