
 

Směrnice České federace wushu a dalších bojových umění z.s.  
č. 5/2020 

 
Směrnice České federace wushu (dále jen ČFW) pro činnost 

sportovního centra mládeže (dále jen SCM) 
 
 
I. Základní ustanovení  
 
1.1. Sportovní centrum mládeže ČFW je zřízeno výkonným výborem ČFW v souladu se stanovami ČFW.  
1.2. SCM je samostatné výběrové centrum talentovaných mladých závodníků, kteří splňují ustanovení dané 
touto směrnicí, popřípadě dodatky vydanými v souvislosti s prováděním této směrnice.  
1.3. Veškerá činnost SCM se řídí normami obsaženými v této směrnici, popřípadě dodatky vydanými v 
souvislosti s prováděním této směrnice. Vztahy touto směrnicí neupravené se řídi Stanovami ČFW, právním 
řádem ČR a obecně platnými morálními i společenskými normami.  
 
 
II. Poslání SCM  
 
2.1. Posláním SCM je podpora sportovní přípravy mladých závodníků směřující k zařazení do reprezentačního 
týmu ČR.  
2.2. Program SCM se snaží podpořit rozmanitost a kvalitu jednotlivých disciplín wushu pro děti a dospívající 
mládež. Dospívající mládež je klíčovou základnou pro budoucí české vrcholové reprezentanty v jednotlivých 
disciplínách wushu. Program SCM je přizpůsoben specifickým potřebám wushu. Umožňuje rozlišit různé 
potřeby jednotlivých disciplín a různě vyspělých mladých závodníků. 
2.3. SCM nabízí nadstavbu k práci sportovních spolků sdružených v ČFW, nabídku pro zkvalitnění a zpestření 
sportovní přípravy pro mladé závodníky a jejich trenéry.  
 
 
III. Cíle SCM 
 
3.1. SCM sleduje dlouhodobě dva základní cíle: 
a) komplexní podpora a rozvoj dětí a mládeže ve věkových kategorií od 6 do 21 let, 
b) podpora rozvoje dospívajících závodníků pro budoucí seniorské kategorie. 
3.2.Dílčí cíle SCM:  
1. zajištění trenérů SCM,  
2. zajištění mládežnických reprezentačních trenérů,  
3. vyhledání talentové mládeže,  
4. sledování talentované mládeže,  
5. zajištění kontinuity sportovní přípravy mládeže v jednotlivých disciplínách,  
6. zajištění mládežnických reprezentačních výběrů,  
7. metodická a vzdělávací podpora pro závodníky i trenéry,  
8. podpora trenérů a trenérské spolupráce,  
9. podpora trenérských znalostí a dovedností. 
 



IV. Podmínky pro zařazení do SCM 
 
4.1. Závodník musí mít České státní občanství.  
4.2. Závodník musí být platným členem ČFW.  
4.3. Věk závodníka nesmí v daném kalendářním roce překročit více jak 21 let.  
4.4. Závodník nesmí být mimo ČFW členem žádného jiného SCM nebo obdobně zaměřeného výběrového 
sportovního centra.  
4.5. Závodník nesmí být mimo ČFW členem žádného jiného reprezentačního týmu. 
4.6. Závodník nesmí být mimo ČFW, či jemu nadřazených organizací členem žádné jiné národní, nebo 
mezinárodní federace. 
4.7. Zdravotní způsobilost. 
 
 
V. Zařazení závodníka do SCM  
 
5.1. Zařazení závodníka do SCM schvaluje VV ČFW na základě návrhu trenéra SCM ČFW, a to vždy s platností 
do konce daného kalendářního roku.  
5.2. Hlavními kritérii pro zařazení závodníka do SCM je: 
a) aktuální výkonnost,  
b) pravidelná účast na národních i mezinárodních soutěžích,   
c) průběžné soutěžní výsledky,  
d) respektování trenérů, 
e) dodržování antidopingového programu,  
f) zdravotní způsobilost potvrzenou platnou lékařskou prohlídkou dle Vyhlášky č. 391/2013 Sb., 
g) souhlas zákonného zástupce pro závodníka mladší 18 let. 
 
 
VI. Reprezentační trenér mládeže (dále jen RTM) 
 
6.1 Pracovní pozice a působnost RTM zřizuje VV ČFW. RTM jsou trenéři zodpovědní za konkrétní sekci 
disciplín wushu, která vymezuje jejich přímou působnost. 
6.2. Do kompetence RTM spadají věkové kategorie dětí a mládeže od 6 do 21 let a to zejména závodníci, 
kteří jsou zařazeni do reprezentačních výběrů a SCM, nebo jsou nominováni na reprezentační akce. 
6.3. RTM se řídí metodikou wushu vydanou VV ČFW, vlastními zkušenostmi a průběžným doplňujícím  
vzděláním v dané oblasti. 
6.4. Náplň práce a kompetence RTM: 
a) sledování a vyhledávání talentovaných závodníků,  
b) komunikace s osobními trenéry jednotlivých sportovních spolků sdružených v ČFW, jejichž závodníci jsou 
zařazeni do SCM, či reprezentace,  
c) sledování, evidence a vyhodnocení zařazených závodníků ve své disciplíně, 
d) podávání návrhů na zařazení do mládežnické reprezentace,  
e) organizace a vedení reprezentačních akcí a výprav na mezinárodní soutěže,  
f) návrh na rozsah podpory zařazených závodníků,  
g) zajištění testování sportovců,  
h) zajištění soustředění pro zařazené závodníky své disciplíny,  
ch) zajištění vzdělávacích programů pro zařazené závodníky,  
i) zajištění metodických a vzdělávacích akcí pro trenéry,  
j) spolupráce s trenéry SCM. 



VII. Osobní trenér 

 
7.1. Osobní trenéři jsou převážně trenéři, působící v jednotlivých sportovních spolcích sdružených v ČFW, 
kteří mají závodníky zařazené v SCM. Jejich činnost je plně v kompetenci v jednotlivých sportovních spolků 
sdružených v ČFW, řídících se metodikou wushu, vydanou VV ČFW, a řídí se vlastními zkušenostmi a 
průběžným   doplňujícím  vzděláním v dané oblasti.    
7.2. Ve vztahu k SCM tito trenéři:  
a) organizují a řídí sportovní přípravu závodníků zařazených do SCM v mateřských sportovních spolcích 
sdružených v ČFW,  
b) spolupracují s reprezentačními trenéry mládeže a trenéry SCM (koordinace účasti zařazených závodníků 
na soustředěních, výcvikových táborech, a dalších akcích SCM, konzultace výsledků, sportovních prohlídek a 
testování zařazených závodníků v rámci SCM, aj.),  
c) mohou se účastnit soustředění se svými svěřenci v rámci podmínek SCM a podle pokynů reprezentačního 
trenéra mládeže, jako samoplátci, 
d) dle zvážení reprezentačního trenéra mládeže, nebo trenéra SCM, mohou být odměněni ze strany VV ČFW 
za činnost a práci v rámci akcí SCM. Návrh VV na odměnu podává reprezentační trenér mládeže, nebo trenér 
SCM.  
 
 

VIII. Trenér sportovního centra mládeže (dále jen trenér SCM) 
 
8.1. Pracoviště trenérů SCM zřizuje VV u vybraných sportovních spolků, sdružených v ČFW. 
8.2. VV vytváří pracoviště trenérů SCM na základě výběrového řízení. 
8.3. Činnost trenérů SCM je zejména:  
a) sledování  a vyhledávání talentovaných závodníků, 
b) komunikace a spolupůsobení s osobními trenéry sportovních spolků sdružených v ČFW zařazených 
závodníků v SCM,  
c) podávání návrhy na závodníky na zařazení do SCM, 
d) sledování, evidence a vyhodnocení zařazených závodníků, vyhodnocují roční tréninkové plány svých 
svěřenců, 
e) zajištění soustředění pro zařazené závodníky,  
f) zajištění vzdělávacích programů pro zařazené závodníky, 
g) zajištění metodických a vzdělávacích akcí pro trenéry, 
h) trenérská činnost u spolupracujícího sportovního spolku sdruženého v ČFW,  
ch) podpora organizace mládežnických soutěží,  
i) spolupráce s reprezentačními trenéry mládeže,  
j) organizace a vedení reprezentačních akcí a výprav na mezinárodní soutěže,  
k) spolupráce s trenéry napříč všech SCM,  
l) spolupráce s trenéry seniorské reprezentace, 
m) při své činnosti se řídí se platnými prováděcími pokyny SCM a trenérskými metodikami. 
 
 
 
 
 
 



IX. Podpora členů SCM  
 
9.1. VV ČFW schvaluje materiální podporu členů SCM na základě schváleného rozpočtu ČFW pro SCM v 
daném kalendářním roce. 
9.2. Pokud je soustředění, seminář apod. určený pro členy SCM vzdálen více jak 50 km od místa bydliště 
člena SCM, má člen SCM nárok na náhradu cestovného ve výši prokázané cestovním dokladem (pouze 
autobus, vlak či MHD) z místa svého bydliště do místa konání a zpět.  
9.3. Pokud je soustředění, seminář apod. určený pro členy SCM delší než 8 hodin, má člen SCM nárok na 
zajištění stravování a občerstvení v obvyklé míře.  
9.4. Pokud je soustředění, seminář apod. určený pro členy SCM vícedenní, má člen SCM nárok na zajištění 
bezplatného ubytování.  
9.5. Náhrady dle čl. 9.2., 9.3. a 9.4. se nevztahují na soutěže.  
 
 
X. Způsob vyplácení náhrady cestovného  
 
10.1. Náhrada cestovného dle čl. 9.2. se provádí výhradně převodem na bankovní účet člena SCM na 
základě listiny náhrad cestovného členů SCM (dále jen listina náhrad cestovného).  
10.2. Listina náhrad cestovného je předepsaný formulář ČFW, na kterém musí být uvedeny následující 
údaje všech vyplácených členů SCM:  
a) jméno a příjmení,  
b) datum narození,  
c) bankovní účet,  
d) způsob dopravy a potvrzení o zaplacení, či jízdenka,  
e) celková částka cestovného dle čl. 10.2. této směrnice,  
f) podpis člena SCM (zákonného zástupce), 
10.3. ČFW uhradí náhrady cestovného na uvedené bankovní účty nejpozději do 30 dnů od doručení listiny 
náhrad.  
10.4. Za správné a úplné vyplnění listiny náhrad cestovného je odpovědný vždy vedoucí soustředění, či 
reprezentační trenér SCM, semináře SCM apod.  
 
 
XI. Povinnosti člena SCM  
 
11.1. dodržovat právní řád ČR, stanovy ČFW, směrnice ČFW a obecně platné morální i společenské normy,  
11.2. dbát dobrého jména ČFW, jeho představitelů a nadřazených organizací,  
11.3. respektovat zájmy sponzorů, reklamních a obchodních partnerů ČFW,  
11.4. dodržovat veškerá pravidla stanovená v dokumentu „Závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu“ a 
vydaných směrnicích Antidopingového výboru ČR pro kontrolu a postih dopingu,  
11.5. dodržovat a respektovat veškerá rozhodnutí učiněná trenéry SCM, RTM a ostatními členy 
organizačního týmu SCM,  
11.6. účastnit se soustředění, seminářů apod. určených pro členy SCM,  
11.7. účastnit se domácích i zahraničních nominačních soutěžích ČFW, 
11.8. pravidelně trénovat a zodpovědně se připravovat na soutěže, 
11.9. doložit platnou lékařskou prohlídku o zdravotní způsobilosti dle Vyhlášky č. 391/2013 Sb.. 
 
 
 



XII. Pozastavení a ukončení členství v SCM  
 
12.1. Členství v SCM je automaticky ukončeno v případě nedodržení podmínek dle čl. IV. této směrnice, a 
to s okamžitou účinností.  
12.2. Členství v SCM může být pozastaveno rozhodnutím VV ČFW na základě písemné žádosti o 
pozastavení členství v SCM členem SCM, či jeho zákonným zástupcem, a to s účinností ke dni stanoveném v 
rozhodnutí VV ČFW.  
12.3. Členství v SCM je automaticky ukončeno na základě písemné žádosti o ukončení členství v SCM 
členem SCM, či jeho zákonným zástupcem, a to s účinností ke dni uvedeném v žádosti.  
12.4. Členství v SCM může být rozhodnutím VV ČFW pozastaveno či ukončeno zejména v případě porušení 
povinností člena SCM dle čl. V. této směrnice, a to s účinností ke dni stanoveném v rozhodnutí VV ČFW.  
12.5. O obnovení pozastaveného členství v SCM rozhoduje VV ČFW, přičemž obnovení členství v SCM 
daného závodníka nemůže nastat dříve, než 3 měsíce ode dne jeho pozastavení.  
12.6. Závodník, kterému bylo ukončeno členství v SCM, nemůže být v daném ani následujícím kalendářním 
roce znovu do SCM zařazen.  
 
 
XIII. Hodnocení činnosti SCM 
 
13.1. Hodnocení SCM předkládá trenér SCM jednou ročně VV ČFW.  
13.2. Kritéria pro hodnocení činnosti SCM jsou rozpracována v příloze č. 1 této směrnice.  
 
 
 

XIV. Závěrečná ustanovení  
 
14.1. Výklad této směrnice provádí VV ČFW.  
14.2. Za doručení listiny náhrad cestovného či jiných písemností, dokumentů a návrhů je považováno 
doručení na elektronickou adresu předsedy ČFW.  
14.3. Tato směrnice byla schválena VV ČFW usnesením č.  VII. /2020 dne 5. 1. 2020 a nabývá platnosti a 
účinnosti dne 5. 1. 2020.  
 
        Zpracoval: 
 
        Bc. Stanislav Fraibiš – předseda ČFW 


