
Hodnotící kritéria pro činnost SCM.   
– příloha č. 1 směrnice č 5/2020 České federace wushu, z.s.  
 
 

1. Hodnotící kritéria jsou parametry, které jsou pravidelně vyhodnocovány a Sportovní Centrum 
mládeže je musí plnit po celou dobu platnosti statusu SCM. 

 
2. Hodnocení SCM předkládá trenér SCM jednou ročně Výkonnému výboru ČFW. Vyhodnocení 

plnění činnosti SCM dle hodnotících kritérií bude probíhat vždy za období kalendářního roku a 
bude připraveno k předání Výkonnému výboru nejpozději do 60 dnů od posledního dne tohoto 
období. 
 

3. Každé sportovní centrum mládeže (SCM) pod Českou federací wushu musí mít jasně určenou 
disciplínu, taolu nebo sanda, pro správné zařazení sportovců.  
 

4. Činnost SCM je hodnocena v následujících kritériích: 
 

a) materiálně-technické zajištění činnosti SCM – SCM musí disponovat (vlastnit nebo mít možnost 
dlouhodobě využívat) zařízení zajišťující pro členy SCM potřebné zázemí, tzn. šatny, sportovní 
prostory, např. tělocvična, venkovní sportoviště apod.  SCM musí mít dále možnost ubytování 
závodníků, kteří nemají bydliště v místě působnosti SCM.  
 

b) trenérské zabezpečení – SCM musí mít po celou dobu platnosti statutu SCM trenérské 
zabezpečení a to minimálně 2 trenérů s kvalifikací práce trenéra SCM a RTM pro danou 
sportovní disciplínu (viz bod 3.), kterou hodnotí Výkonný výbor ČFW. Hodnotícím kritériem a 
obsahem tohoto hodnocení je především splnění základních povinností trenéra podle náplně 
práce trenéra a dalších úkolů zadaných SCM. Hodnotícím kritériem trenérského zabezpečení 
SCM je pak také spolupráce trenéra SCM s osobními i reprezentačními trenéry napříč 
trenérskou základnou ČFW.  

 
c) splnění obsahu a cílů SCM, kontinuita práce  – hodnotícím kritériem je průběh a zařazování 

sportovců do SCM, nastavení kritérií pro zařazení do SCM, počet zařazených sportovců v SCM 
a mládežnické reprezentaci, zajišťování nebo podílení se na náborech a přípravě mládeže v 
žákovských 
kategoriích – U15 a mladší a zajištění návaznosti alespoň v jedné z disciplín (dle bodu 3.) v 
kategorii reprezentantů U23. Za návaznost se považuje soutěžní aktivita alespoň 3 
licencovaných závodníků kategorie U23 na úrovni účasti na MČR a vyšších soutěžích.  
 

d) evidence SCM – SCM musí plnit evidenci tréninkových ukazatelů, testů, výsledků a dalších 
podkladů pro vyhodnocení činnosti SCM (přehled realizačního týmu, seznam sportovců, účast 
sportovců na jednotlivých srazech SCM a další). Hodnotícím kritériem je kvalitativní plnění 
tohoto kritéria, včasnost předávání podkladů Výkonnému výboru ČFW, vedení evidence 
potřebné pro rozsah činnosti SCM.  
 

e) výsledky mládežnické reprezentace na mezinárodních soutěžích – hodnotícím kritériem je 
účast mládežnické reprezentace na mezinárodních soutěžích pořádaných Evropskou a 
Světovou federací wushu, umístění sportovců na soutěžích, podpora reprezentantů v mladších 
žákovských kategoriích a zajištění návaznosti v starších věkových kategoriích (viz bod 4c)).  
 



f) finanční zabezpečení a vypořádání SCM – Vyhodnocení činnosti SCM náleží Výkonnému výboru 
ČFW po předložení všech potřebných dokumentů dle výše uvedených kritérií. O činnosti SCM 
bude taktéž informována členská základna spolku Česká federace wushu, z.s. formou zprávy o 
činnosti SCM na Valné hromadě spolku. Zprávu o činnosti SCM podává Výkonný výbor členské 
základně ČFW.  
 
Pro případ neplnění hodnotících kritérií SCM dle výše uvedených kritérií určuje Výkonný výbor 
ČFW následující pravidla: 
-  V případě nesplnění v rámci Hodnocení výše uvedených Hodnotících kritérií v daném roce 
bude danému SCM snížena podpora o 10%.  
- V případě nesplnění výše uvedených Hodnotících kritérií ve dvou po sobě jdoucích letech 
bude danému SCM snížena podpora o 20%.  
- Pokud nesplní výše uvedená výsledková kritéria ani v dalším roce, přichází o status SCM. 
 
 

Zpracoval: 
 
Bc. Stanislav Fraibiš – předseda ČFW 

 

 


