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Strategie rozvoje - koncepce práce s TM
VSCM – SCM – SpS

Český svaz karate JKA ve spolupráci s komisí pro TM a radou reprezentace připravil koncept
strategického rozvoje projektu práce s talentovanou mládeží. Rozvoj bude realizován formou
vytvoření vrcholového sportovního centra VSCM v Praze, ve kterém budou vytvořeny
podmínky pro systematickou práci s mládeží na vrcholové úrovni. Ve VSCM budou zařazováni
závodníci ze všech fungujících SCM, která se zároveň budou spolupodílet na trenérském
zajištění práce VSCM.
Hlavním cílem bude podchycení talentů a jejich včasná sportovní příprava a lepší návaznost
na práci reprezentace. Cílem konceptu bude zajistit kvalitní podmínky pro přípravu
talentovaných sportovců ve věkové kategorii 6 až 23 let. Podpora přípravy bude zaměřena
především na pravidelnou tréninkovou činnost nad rámec běžného tréninkového procesu
(společné tréninky), výcvikové tábory, soustředění, přípravné sportovní akce, testování
sportovců apod.
Podpora talentované mládeže bude prováděna ve třech kategoriích:
a) SpS – u mládeže 6 – 14 let zařazené do SpS bude aktivita zaměřena na získání
pozitivních návyků a vztahu k pohybu, k trénování, závodění zejména v karate. SpS
budou připravovat karate-ky na přechod do sportovních center mládeže, se kterým
budou úzce spolupracovat.
b) SCM – mládež 15 – 23 let bude provedena reorganizace činnosti stávajících SCM,
bude zřízeno 5 center mládeže v různých částech České republiky, kde je zařazena
sportovně talentovaná mládež z dané oblasti. Činnost SCM bude zabezpečovaná
prostřednictvím vedoucími trenéry SCM, které bude jmenovat JKA ČR. Hlavní aktivitou
jednotlivých SCM bude odborné vedení sportovní přípravy talentované mládeže,
vytvoření ekonomicko-organizačních podmínek pro zabezpečení sportovní talentované
mládeže v karate. Každé SCM vede společné tréninky pro všechny své členy, a to
optimálně 2x do měsíce, i když specifické podmínky mohou u každého SCM nabízet
tréninky odlišně.
c) VSCM a celorepubliková společná soustředění. Komise pro práci s TM a SCM pod
vedením Rady reprezentace bude i nadále pořádat společná soustředění všech SCM, a
tím bude vytvářet činnost VSCM jako základ pro úzkou spolupráci mezi jednotlivými
středisky a úsekem reprezentace. Soustředění budou plánována s ohledem na
kalendář pro daný rok. Systém pevných společných soustředění bude dále rozšířen o
pravidelné centrální tréninky VSCM, které se budou konat v Praze, a budou
vyhlašovány vždy na celé pololetí, předpoklad je, že budou svolávány vždy na pátek v
koordinaci dle možností jednotlivých SCM, trenérů SCM a kalendáře akcí svazu JKA, a
to 1-2x každý měsíc. Trenérsky budou soustředění zabezpečeny výběrem trenérů z
jednotlivých SCM a dalšími pozvanými trenéry karate nebo lektory sportu. Koordinaci
trenérů, náplně činností jednotlivých skupin a disciplín bude zajišťovat pověřený
pracovník RR, včetně tvorby plánů a obsahů tréninků, a to ve spolupráci trenérem
státní reprezentace.
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Systém středisek a sportovních center
Označení Statut
SCM – 1
VSCM, SCM

SCM – 2

SCM, SpS

SCM – 3

SCM, SpS

SCM – 4

SCM, SpS

SCM – 5

SCM, SpS

SCM – 6

SCM, SpS

Zařazené kluby
SKP Hvězda K.Vary
SKBU Hostivař Praha
Sport Úvaly
Shobu Academy Č.Lípa
SK Shotokan Neratovice
SKK Bechyně
SC Flair Praha
Sport Team Scorpions Uhříněves
Karatedó Steklý
KK Brno
Fightclub Č.Budějovice
KPK Tábor
SKK Bechyně
Shirokan Č.Budějovice
KK Č.Krumlov
KK Kadaň a Klášterec
SKP Hvězda K.Vary
SKP Hvězda Jirkov
SKM Bílina
KK Rotava a Kraslice
KK Tsunami Prachatice
KC MABUDO Olomouc
KK Lipník nad Bečvou

Poznámka
Praha

Střední Čechy

Jižní Čechy

Západní Čechy

Morava

Zařazování do SCM, SpS a povinnosti zařazených klubů
Kluby zařazené do systému budou povinny zajišťovat činnost SCM, spolupracovat při
přípravě mládeže dle metodiky MŠMT, dle platné směrnice a nařízení Prezidia JKA. Pro
zařazení závodníka do SCM bude stanovena směrnicí JKA a základním hlediskem bude
nominace na MČR a výsledky dosažené v celém kalendářním roce, posouzení a zařazování
bude provádět Rada reprezentace.
Tabulka kriterií pro zařazení klubů do systému SCM, SpS
Kriterium úspěšnosti - 50% prostředků
Pořadí klubů
Věková kategorie
Body udělené za
umístění na MČR
6 - 20 let
1.místo - 3 body
žáci - junioři
2.místo - 2 body
3.místo - 1 bod
Kriterium práce s mládeží - 50% prostředků
Pořadí klubů
Věková kategorie
Body za počet lidí ve
věkově kategorii
6 - 23 let
žáci - dorost
každých ukončených

Kriterium splnění pro
zařazení do SCM
minimum 7 bodů

Kriterium splnění pro
zařazení do SpS
minimum 2 body
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5 - 1 bod
Praha, 1. října 2019
Vypracoval: Ing. Richard Růžička

