
ČESKÝ SVAZ FULL-CONTACTU z.s.

SMĚRNICE 6/2022
Směrnice pro zřízení a provoz 

sportovního centra
talentované mládeže ČSFu



SMĚRNICE 6/2022
ČESKÝ SVAZ FULL-CONTACTU z.s.

2
 

1. Základní ustanovení  
1.1. Sportovního centra talentované mládeže (dále jen „SCTM“) Českého svazu full-contactu z.s. 

(dále jen „ČSFu“) jsou samostatná výběrová centra talentovaných mladých závodníků, a jsou 
zřízena v souladu se stanovami ČSFu. 

1.2. Tato směrnice stanovuje podmínky pro zřízení a provoz SCTM. 
1.3. Tato směrnice dále stanovuje povinnosti a odpovědnost provozovatele SCTM. 
1.4. Činnosti jednotlivých SCTM se řídí normami obsaženými v této směrnici, popřípadě dodatky 

vydanými v souvislosti s prováděním této směrnice. Vztahy touto směrnicí neupravené se řídi 
Stanovami ČSFu, právním řádem ČR a obecně platnými morálními i společenskými normami. 

1.5. Dozorujícím orgánem ČSFu se pro účely této směrnice rozumí Komise talentované mládeže 
ČSFu (dále jen „KTM“). Komise KTM vypracovává a stanovuje sportovně-metodické předpisy se 
zaměřením na trénování talentované mládeže v kickboxu, které jsou pro všechna SCTM závazná.  

1.6. KTM odpovídá za svoji činnost konferenci ČSFu a výkonnému výboru ČSFu (dále jen VV ČSFu). 
 

2. Poslání SCTM 
2.1. Posláním SCTM je odborná podpora a rozvoj talentované mládeže ČSFu. 

 
3. Typy SCTM  

3.1. V základním konceptu se SCTM dle zaměření člení na: 
3.1.1. Sportovní centrum mládeže (dále jen „SCM“) určené pro věkovou kategorii od 15 do 23 

let (včetně),  
3.1.2. Výběrové středisko mládeže (dále jen „VSM“) určené pro věkovou kategorii od 6 do 15 

let (včetně). 
3.2. SCM se dále dle sportovního zaměření člení na: 

3.2.1. SCM pro polo-kontaktní disciplíny (tatami disciplíny), 
3.2.2. SCM pro plno-kontaktní disciplíny (ringové disciplíny). 
 

4. Kritéria pro zřízení SCTM 
4.1. Členství v ČSFu 

SCTM může provozovat pouze spolek (klub/TJ) ustanovený dle zákona č. 89/2012 Sb. v platném 
znění, který je členem ČSFu a aktivně se věnuje sportovní výchově mládeže minimálně po dobu 
posledních 4 let.  

4.2. Zabezpečení odborně vzdělaných trenérů 
Základním předpokladem pro provozování SCTM je zabezpečení odborně vzdělaných trenérů, 
přičemž minimální požadavek na jedno SCTM jsou alespoň dva trenéři s dosaženou kvalifikací 
trenéra I. třídy kickboxu, kteří se věnují sportovní výchově mládeže minimálně po dobu posledních 
3 let. Ve výjimečném případě může VV ČSFu udělit výjimku i pro trenéra s dosaženým vzděláním 
II. třídy, pouze však v případě, kdy se jedná o zkušeného trenéra kickboxu s minimální praxí 6 let. 

4.3. Zajištění odpovídajících prostor 
Prostory SCTM musí dostatečně kapacitně odpovídat trénování kickboxu a musí být vybaveni 
všemi potřebnými sportovními pomůckami. Jak samotné tréninkové prostory, tak i veškeré 
přilehlé prostory jako jsou šatny, sprchy apod., musí splňovat veškeré hygienické, bezpečnostní 
a technické normy. 

4.4. Dodržování příslušných sportovně-metodických předpisů ČSFu 
Komise KTM vypracovává a stanovuje sportovně-metodické předpisy se zaměřením na trénování 
dětí a mládeže v kickboxu, které jsou pro všechna SCTM závazná. Tréninkové koncepce 
a tréninkové plány jednotlivých SCTM navrhuje provozovatel SCTM s ohledem na specializaci 
sportovní disciplíny kickboxu, počtu členů SCTM a dalších parametrů daného SCTM. Dohled nad 
dodržováním sportovně-metodických předpisů, tréninkové koncepce a tréninkových plánů 
v jednotlivých SCTM má plně v kompetenci KTM. 

4.5. Zajištění bezpečnosti 
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Prioritou pro provozování SCTM je bezpodmínečné zajištění bezpečnosti svěřenců při tréninku 
všemi předepsanými pomůckami, sportovními chrániči a dalším nezbytným vybavením. 
Podmínkou pro zřízení SCTM je možnost rychlého zdravotního zabezpečení (RZP) v dojezdové 
vzdálenosti do 10 minut od SCTM. 
 

5. Rozhodnutí o zřízení SCTM 
5.1. Rozhodnutí o zřízení SCTM vydává VV ČSFu na základě písemné žádosti 

žadatele/provozovatele na zřízení SCTM s přihlédnutím k odbornému stanovisku KTM.  
5.2. Žádost o zřízení SCTM musí obsahovat: 

5.2.1. název SCTM, 
5.2.2. název provozovatele, 
5.2.3. IČ provozovatele, 
5.2.4. přesná adresa SCTM, 
5.2.5. zaměření SCTM (SCM/VSM, disciplíny kickboxu apod.), 
5.2.6. kapacita SCTM, 
5.2.7. doložení splnění požadovaných kritérií pro zřízení SCTM dle čl. 4. této směrnice, 
5.2.8. vypracování návrhu plánu měřitelných kritérií a cílů SCTM dle čl. 6. této směrnice. 

5.3. VV ČSFu pověří KTM o vypracování odborného posudku, včetně vydání závěrečného stanoviska 
– návrh na doporučení, vrácení k doplnění či zamítnutí žádosti na zřízení SCTM. 

5.4. V případě rozhodnutí VV ČSFu o zřízení SCTM, uzavírá ČSFu s provozovatelem SCTM 
písemnou smlouvu o vzájemné spolupráci, a prostřednictvím příslušného orgánu ČSFu (KTM) 
průběžně kontroluje dodržování všech parametrů, kritérií, cílů a zabezpečení. 

 
6. Plán měřitelných kritérií a cílů SCTM 

6.1. Plán měřitelných kritérií a cílů SCTM vypracovává KTM pro jednotlivá centra SCTM samostatně, 
a to na základě zaměření a možnostem daného SCTM.  

6.2. Základní koncept plánu měřitelných kritérií a cílů SCTM je: 
6.2.1. Hlavní aktivitou SCTM je odborné vedení sportovní přípravy talentované mládeže se 

zaměřením na budoucí přechod do reprezentačního týmu České republiky.  
6.2.2. Základním modelem pro provozování SCTM je pětiletý plán, který vyhodnocuje činnost 

a efektivitu SCTM ve vztahu k naplnění cílů podpory sportovní přípravy talentovaných 
sportovců. 

6.2.3. Měřitelná kritéria tohoto plánu jsou zejména dosažené výsledky členů SCTM na 
mezinárodních soutěžích včetně mistrovství světa WAKO a mistrovství Evropy WAKO, 
především pak v juniorských kategoriích. Dalším měřitelným cílem systému je nárust 
talentovaných sportovců, kteří splňují kritéria pro zařazení do SCTM. 

6.2.4. Dosaženým cílem SCTM by dle koncepce ČSFu měla být nominace alespoň 20 % členů 
SCTM do reprezentace ČSFu a kontinuální nárůst členů SCTM alespoň o 5 % v každém 
roce.  

6.2.5. Během celého pětiletého plánu SCTM se průběžně vyhodnocuje činnost a efektivita 
programu, na jehož základě pak komise KTM navrhuje provozovateli SCTM modifikaci 
nastavených parametrů či dílčí úpravy ke zlepšení průběžné koncepce SCTM. 

 
7. Další související směrnice ČSFu  

7.1. Kritéria pro zařazení závodníka do SCTM, podmínky zařazení do SCTM, povinnosti člena SCTM, 
ukončení členství ve SCTM atd., stanovuje samostatná směrnice „Směrnice pro zařazení 
závodníka do sportovního centra talentované mládeže ČSFu“. 

7.2. Činnost KTM, organizační strukturu KTM, povinnosti KTM atd., stanovuje samostatná směrnice 
„Směrnice pro činnost komise talentované mládeže ČSFu“. 

7.3. Ekonomickou podporu ČSFu pro SCTM a jeho členů stanovuje samostatná směrnice 
„Ekonomická směrnice KTM ČSFu“. 
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8. Závěrečná ustanovení 
8.1. Výklad této směrnice provádí VV ČSFu. 
8.2. Tato směrnice ruší a nahrazuje předchozí „Metodiku pro zřízení sportovního centra mládeže“ ze 

dne 16. 11. 2020. 
8.3. Tato směrnice byla schválena VV ČSFu usnesením č. U40 dne 25. 6. 2022, a nabývá platnosti 

a účinnosti dnem jejího schválení. 
 
 
 

.………………………………………. 
Jiří Mulač – předseda ČSFu 


