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Rada spolku ČSKGr vyhlašuje za základě stanov Českého svazu karate Goju-ryu, z.s. tuto vyhlášku o 

stanovení nominačních kritérií pro zřízení Talentové mládeže rozdělené do SCM a SpS.  

Článek I.  Činnost Sportovních Center Mládeže  

1. Talentová mládež rozdělena na Sportovní centra mládeže (dále jen SCM) a Sportovní přípravná 

střediska (dále jen SpS) jakožto organizovaná skupina se širokou členskou základnou 

registrovanou v Českém svaz karate Goju ryu (dále jen ČSKGr) na území jednotlivých regionů, 

jejichž podstatu tvoří amatérští sportovci a trenéři, dbá o jejich sportovní i cílený odborný rozvoj.  

2. Za účelem realizace cíle podle odstavce 1, vytváří SCM a SpS rámec systému vzdělávání trenérů, 

systému vzdělávání širšího výběru závodníků, systém vzdělávání užšího výběru závodníků 

zaměřený na specializaci (disciplínu kata a kumite), aby byl zaručen nejkvalitnější přenos poznatků 

do tréninkového procesu a tím co nejintenzivněji posílen pozitivní vývoj cvičenců karate a trenérů 

ve vztahu k výchově kvalitních výkonnostních a vrcholových sportovců reprezentující ČSKGr v 

karate Goju-Ryu.  

3. Tato směrnice, která vychází ze stanov Českého svazu karate Goju ryu (dále jen ČSKGr) upravuje 

zejména podmínky týkající se:  

a. nominace do širšího výběru SCM a SpS,  

b. nominace do užšího výběru SCM, 

c. zařazení do SpS.  

4. Za účelem dosažení cíle stanoveného v základních ustanovení zřizuje SCM a SpS v rámci svého působení 

v ČSKGr následující:  

a. pravidelný výsledkový servis /žebříčky/ závodníků evidovaných v SCM a SpS,  

b. pravidelná realizace a evidence motorických /výkonnostních/ testů evidovaných členů  

SCM vždy 2krát ročně minimálně, 

c. sestavuje a aplikuje tréninkové programy pro jednotlivé zřízené SCM, 

d. sestavuje a aplikuje tréninkové plány pro individuální sportovce užšího výběru SCM 

e. poskytuje konzultační činnost klubovým trenérům   

    
Článek II.  Řídící komise Talentové mládeže SCM a SpS  

Oddíl 2.01  Garant Projektu TM ČSKGr  

1. Garant projektu TM ČSKGr jmenován Rada spolku ČSKGr.  
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2. Garant projektu SCM nebo SpS dohlíží nad činností celého týmu a projektu jeli v souladu se 

stanovami ČSKGr a v rámci náplně své činnosti.  

3. Garant projektu SCM nebo SpS zastupuje projekt navenek, a to Rada spolku ČSKGr, odborných 

komisí ČSKGr zejména u státní reprezentace ČSKGr, dále pak u ČUS, ČUBU, MŠMT nebo sportovní 

organizace zastřešující soutěže WKF nebo stylové organizace WGKF.   

4. Garant projektu SCM nebo SpS má právo ukončit projekt, pokud je v rozporu se stanovami ČSKGr, 

nebo pokud jde o společné rozhodnutí komise SCM nebo SpS na základě hlasování nadpoloviční 

většiny všech členů řídící komise SCM nebo SpS .  

Oddíl 2.02  Komise Talentované mládeže ČSKGr (TM ČSKGr)  

1. Je nejvyšším orgánem a zřizovatelem talentované mládeže (SCM nebo SpS ).  

2. Řídící komise TM ČSKGr je tříčlenná a skládá z:  

a. Člen zastupující Trenérsko-Metodickou Komisi ČSKGr  

b. Člen zastupující Komisi Rozhodčích ČSKGr  

c. Člen zastupující Radu Reprezentace ČSKGr  

3. Řídící komise TM ČSKGr si volí svého předsedu z jmenované řídící komise TM ČSKGr.  

4. Funkční období členů TM ČSKGr je čtyřleté.  

Oddíl 2.03  Způsob rozhodování řídící komise TM ČSKGr  

1. Komise TM ČSKGr rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.  

2. Komise TM ČSKGr rozhoduje veřejným hlasováním, kdy každý člen komise TM ČSKGr má po 

jednom hlase. Aby bylo dosaženo rozhodnutí za každé okolnosti, v případě, že není nalezena 

většinová shoda z přítomných členu komise TM ČSKGr při hlasování má vedoucí projektu hlas 

rozhodující.  

3. Komise TM ČSKGr provádí hlasování a přijímá rozhodnutí na svých schůzích, případně může 

provádět hlasování a přijímat rozhodnutí i prostřednictvím elektronické komunikace o každém 

takovém rozhodnutí musí být pořízen záznam.  

Oddíl 2.04  Práva a povinnosti řídící komise TM ČSKGr  

1. Komise TM ČSKGr má právo zejména:  

a. Podat návrh Radě spolku ČSKGr na jmenování nového SCM nebo SpS .  

b. Podat návrh Radě spolku ČSKGr na odvolání (zrušení) SCM nebo SpS .  
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c. Provádět kontrolní činnost zřízených SCM nebo SpS  v ČR.  

d. Provádět vyhodnocení jednotlivých SCM nebo SpS.  

e. Požadovat od jednotlivých SCM nebo SpS podklady pro vyhodnocení činnosti a stanovení 

podmínek ve spolupráci s TMK ČSKGr pro činnost jednotlivých SCM nebo SpS .  

2. Komise TM ČSKGr má povinnost:  

a. Kontrolní činnosti jednotlivých SCM nebo SpS.  

b. Minimálně jeden krát za rok vytvořit hodnocení jednotlivých SCM nebo SpS na základě 

kontrolní činnosti.  

c. Předkládat žádosti, podklady pro zřízení SCM nebo SpS pro jednotlivé roky v návaznosti 

na předložení žádostí o dotace na činnost.  

d. Řídit se dle stanov ČSKGr.  

Oddíl 2.05  Komise jednotlivých SCM nebo SpS   

1. Je nejvyšším orgánem jednotlivých SCM nebo SpS .  

2. Vedoucí projektu je jmenován řídící komisí TM ČSKGr na základě předloženého žádosti o zřízení 

SCM nebo SpS pro daný region. Žádost musí obsahovat návrh odpovědného vedoucího projektu 

pro jednotlivé SCM a SpS. 

3. Řídící komise SCM nebo SpS se skládá z:  

a. Vedoucí projektu  

b. Vedoucí technického týmu  

c. Vedoucí finančního týmu  

4. Vedoucí projektu nebo vedoucí týmu může být pouze člen ČSKGr s členstvím na území daného 

regionu kde je SCM nebo SpS zřízeno.  

5. Pro svoji činnost je možné vytvoření ještě odborné týmy jako jsou:  

a. Vedoucí sportovního týmu  

b. Vedoucí organizačního týmu  

c. Vedoucí PR týmu  

d. jiné vedoucí funkce  

e. v případě nevytvoření ani jedné z uvedených zodpovídají za tyto týmy jmenovaní zástupci 

z řídící komise SCM nebo SpS. 
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6. Odborné týmy mohou být sloučeny nebo dále členěny dle možnosti a požadavku jednotlivých 

regionálních svazů.   

7. V případě, že odborné týmy nejsou vytvoření přebírá jejich činnost řídící komise jednotlivých SCM 

nebo SpS .  

8. Funkční období jednotlivých komisí SCM nebo SpS je na dobu jednoho roku, a to zejména od 1.1. 

do 31.12. příslušného roku.  

 

Oddíl 2.06  Způsob rozhodování komise SCM nebo SpS   

1. Komise SCM nebo SpS rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.  

2. Komise SCM nebo SpS rozhoduje veřejným hlasováním, kdy každý člen komise SCM nebo SpS má 

po jednom hlase. Aby bylo dosaženo rozhodnutí za každé okolnosti, v případě, že není nalezena 

většinová shoda z přítomných členu komise SCM nebo SpS při hlasování má vedoucí projektu hlas 

rozhodující.  

3. Komise SCM nebo SpS provádí hlasování a přijímá rozhodnutí na svých schůzích, případně může 

provádět hlasování a přijímat rozhodnutí i prostřednictvím elektronické komunikace o každém 

takovém rozhodnutí musí být pořízen záznam.  

 

Oddíl 2.07  Vedoucí projektu SCM nebo SpS   

1. Vedoucí projektu SCM nebo SpS plní úkoly zadané usnesením komise SCM nebo SpS nebo 

nadřízenými orgány.  

2. Vedoucí projektu SCM nebo SpS svolává schůzi komise SCM nebo SpS samostatně nebo na žádost 

jakéhokoliv člena komise SCM nebo SpS.  

3. Vedoucí projektu SCM nebo SpS pověřuje řízení schůzí komise SCM nebo SpS jakéhokoliv člena 

komise SCM nebo SpS, úkoluje jednotlivé vedoucí týmů SCM nebo SpS, a to na základě usnesení 

přijatých komisí SCM nebo SpS.  

4. Vedoucí projektu SCM nebo SpS má právo odvolat nebo jmenovat nového člena do komise SCM 

nebo SpS na základě usnesení přijatých komisí SCM nebo SpS.   

5. Vedoucí projektu SCM nebo SpS je přímým nadřízeným a řídí celý projekt SCM nebo SpS. 
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Oddíl 2.08  Vedoucí technického týmu  

1. Plní úkoly zadané usnesením komise SCM nebo SpS nebo nadřízenými orgány.  

2. Odpovídá Vedoucímu projektu SCM nebo SpS za splnění zadaných úkolů nebo úkolů zadaných při 

společném jednání komise SCM nebo SpS.  

3. Aktivně působí v rámci veškerých činností řízených komisí SCM nebo SpS, zejména na vzdělávacích 

akcí SCM nebo SpS, přípravy tréninkových plánů a vydává informační a učební materiály určené 

pro SCM nebo SpS.  

4. Má právo odvolat nebo jmenovat nového asistenta svého týmu SCM nebo SpS na základě usnesení 

přijatých komisí SCM nebo SpS.  

5. Vedoucí technického týmu je přímým nadřízeným a řídí:   

a. vedoucí sportovního týmu,  

b. trenérského týmu.  

6. Ve spolupráci a na základě usnesení komise SCM nebo SpS jmenuje a odvolává trenérské 

zabezpečení jednotlivých úseků, které jsou:  

a. disciplína kumite,  

b. disciplína kata jednotlivých stylu,  

c. kondiční a atletická příprava.  

7. Činnost náplně je zejména:  

a. sestavení ročního kalendáře akcí SCM nebo SpS,  

b. sestavení ročního tréninkového plánu,  

c. sestavení tréninkových jednotek jednotlivých akcí,  

d. nominace trenérů na akce.  

8. Má právo jmenovat nebo odvolat závodníky do seznamu širšího nebo užšího výběru SCM nebo 

SpS na základě výsledků a doporučení vedoucím sportovního týmu.  

9. Povinností vedoucího technického týmu je kontrola trendů technického, strategického a 

technického směru a o těchto informovat trenérský tým.  

 

Oddíl 2.09  Vedoucí sportovního týmu   

1. Plní úkoly zadané usnesením komise SCM nebo SpS nebo nadřízenými orgány.  
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2. Odpovídá Vedoucímu technického týmu SCM nebo SpS za splnění zadaných úkolů nebo úkolů 

zadaných při společném jednání komise SCM nebo SpS.  

3. Aktivně působí v rámci veškerých činností řízených komisí SCM nebo SpS, zejména na zajištění 

statistického zjištění výsledků ze soutěží ČSKGr, předkládá vedoucímu technického týmu návrh 

zařazení nebo vyřazení členu z výběru SCM nebo SpS na základě statistického zjištění.  

4. Má právo odvolat nebo jmenovat nového asistenta svého týmů SCM nebo SpS na základě usnesení 

přijatých komisí SCM nebo SpS.  

5. Má právo navrhnout odvolání jakéhokoliv člena ze seznamu širšího nebo užšího výběru na základě 

neúčasti na akcích SCM nebo SpS i za předpokladu statistického zjištění výsledků jmenovaných 

závodníků.  

 

Oddíl 2.10  Vedoucí finančního týmu   

1. Plní úkoly zadané usnesením komise SCM nebo SpS nebo nadřízenými orgány.  

2. Odpovídá Vedoucímu projektu SCM nebo SpS za splnění zadaných úkolů nebo úkolů zadaných při 

společném jednání komise SCM nebo SpS.  

3. Činnost náplně je zejména:  

a. předkládá návrh rozpočtu na základě výstupů jednotlivých týmů,  

b. zajištění finančních prostředků na činnost SCM nebo SpS,  

c. vytvářet vyúčtování jednotlivých akcí pod hlavičkou SCM nebo SpS,  

d. předložení návrhů pro získání dotací z městských a krajských správ,  

e. a jiné související k financování projektu.  

4. Má právo odvolat nebo jmenovat nového asistenta svého týmů SCM nebo SpS na základě usnesení 

přijatých komisí SCM nebo SpS.  

  

Oddíl 2.11  Vedoucí organizačního týmu   

1. Plní úkoly zadané usnesením komise SCM nebo SpS nebo nadřízenými orgány.  

2. Odpovídá Vedoucímu projektu SCM nebo SpS za splnění zadaných úkolů nebo úkolů zadaných při 

společném jednání komise SCM nebo SpS.  

3. Činnost náplně je zejména:  

a. zajištění vhodných sportovních prostor k zabezpečení seminářů a školení SCM nebo SpS,  
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b. zajištění ubytování pro trenérské zabezpečení,  

c. předkládá rozpočet jednotlivých akcí,  

d. vyjednání podmínek pro akce SCM nebo SpS,  

e. a jiné související s organizací sportovních akcí.  

4. Má právo odvolat nebo jmenovat nového asistenta svého týmů SCM nebo SpS na základě usnesení 

přijatých komisí SCM nebo SpS .  

Oddíl 2.12  PR týmu  

(v případě že je vytvořeno nebo zastupuje vedoucí finančního týmu) 

1. Plní úkoly zadané usnesením komise SCM nebo SpS nebo nadřízenými orgány.  

2. Odpovídá Vedoucímu projektu SCM nebo SpS za splnění zadaných úkolů nebo úkolů zadaných při 

společném jednání komise SCM nebo SpS.  

3. Činnost náplně je zejména:  

a. propagační činnost projektu s cílem nalezení finanční podpory a osvěty,  

b. vytvářet tváře jednotlivých akcí a podpoření týmu veřejnými prostředky např.  

Facebook, Instagram, Youtoobe a jiné.,  

c. sjednocení a vizualizace projektu SCM nebo SpS,  

d. a jiné související s PR SCM nebo SpS.  

4. Má právo odvolat nebo jmenovat nového asistenta svého týmů SCM nebo SpS na základě usnesení 

přijatých komisí SCM nebo SpS.  

Oddíl 2.13  Trenérský tým SCM nebo SpS   

(v případě že je vytvořeno nebo zastupuje vedoucí technického týmu) 

1. Plní úkoly zadané usnesením komise SCM nebo SpS nebo nadřízenými orgány.  

2. Odpovídá Vedoucímu technického týmu SCM nebo SpS za splnění zadaných úkolů nebo úkolů 

zadaných při společném jednání komise SCM nebo SpS.  

3. Činnost náplně je zejména:  

a. plánování a řízení tréninkové činnosti  

b. analýza tréninkové činnosti  

c. diagnostická činnost pomocí testové baterie TMK ČSKGr  

d. konzultační činnost s členy SCM nebo SpS a trenéry mateřských klubů  

e. motivace závodníků k pozitivnímu výkonu  
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f. a jiné související s trenérskou činností.  

4. Má právo odvolat nebo jmenovat svého asistenta SCM nebo SpS na základě usnesení přijatých 

komisí SCM nebo SpS.  

Oddíl 2.14  Práva a povinnosti jednotlivých SCM nebo SpS   

1. Práva jednotlivých SCM nebo SpS:  

a. Je být informován o výsledku žádostí na zřízení SCM nebo SpS.  

b. Získávat informace o trendech a tréninkových metodách od TMK ČSKGr.  

c. Získat finanční podporu na organizační činnost schválenou Radou spolku ČSKGr dle 

rozpočtu ČSKGr pro jednotlivá SCM nebo SpS.  

d. Získat finanční podporu na trenérskou činnost pro trenéry licence A a B (Trenér I. A II.  

třídy) schválenou Radou spolku ČSKGr, dle rozpočtu ČSKGr pro jednotlivá SCM nebo SpS.  

2. Povinnosti jednotlivých SCM nebo SpS:  

a. Uspořádání minimálně čtyř jednodenních soustředění v uplynulém roce  

b. Uspořádat minimálně jedno třídenní soustředění v uplynulém roce  

c. Vedení a statistik svých členů za účelem prokázání činnosti  

d. Realizovat veškeré povinnosti plynoucí z činnosti SCM nebo SpS   

e. Akceptovat rozhodnutí MŠMT plynoucí z jejího rozhodnutí k financování SCM nebo SpS   

f. Vyhotovení závěrečné zprávy, které bude zaslané na komisi TM prostřednictví emailové 

schránky office@goju-ryu.cz a to nejpozději do 15.1. následujícího roku  

g. Zaslat ucelenou zprávu v rozsahu minimálně stánky A4 a čtyřmi fotografiemi z každé akce, 

která proběhne pod hlavičkou jednotlivých SCM nebo SpS v regionech pro účely vložení 

na web www.goju-ryu.cz.  

h. Zajistit trenérskou zabezpečení jednotlivých SCM nebo SpS v minimálním rozsahu:  

i. 1x trenér licence A (trenér I. Třídy)  

ii.  4x minimálně licence B (trenér II. Třídy)   

iii.  Ostatní trenéři mohou být pouze jako asistenti, popř. trenéři specialisté s příslušnou 

trenérskou kvalifikací  
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Článek III.  Nominační kritéria pro zařazení do výběru SCM nebo SpS   

 Oddíl 3.01  Pojmy  

1. Pro účel tohoto předpisu se:  

a. Nominační soutěží se rozumí národní poháry ČSKGr, poháry talentů ČSKGr, popřípadě 

jakákoliv soutěž postavená mezinárodní federací na úroveň těchto soutěží pro nominaci na 

M ČR v karate Goju-Ryu, M ČR Beginner Goju-Ryu nebo ME mládeže.  

b. Věkovou kategorií se rozumí věková kategorie pro tyto účely stanovené zvláštním 

předpisem1.  

c. Disciplínou se rozumí disciplína kata jednotlivci, kata teamy, kumite jednotlivci a kumite 

teamů.  

d. Sledovaná skupina závodníků se rozumí skupina členů ČSKGr registrovaných v Českém 

svazu karate Goju-Ryu, kteří se ve sportovní sezoně umístili v žebříčku ČSKGr do patřičného 

místa.  

e. Výběrem talentové mládeže se rozumí skupina členů ČSKGr registrovaných v Českém svazů 

karate Goju-Ryu, kteří jsou členy sledované skupiny závodníků a zároveň splnili zásady pro 

zařazení do širšího výběru SCM nebo SpS .  

f. Sledované období se rozumí doba ode dne následujícího po skončení nominačního období 

pro M ČR v karate Goju-Ryu Goju-Ryu a M ČR Beginner  Goju-Ryu Goju-Ryu.  

g. Aktuální pořadí je myšleno pořadí závodníka pro nominaci na M ČR v karate Goju-Ryu a M 

ČR Beginner Goju-Ryu nebo ME/MS ze soutěží zařazených v ČSKGr. 

h. Výsledková listina se rozumí umístění na nominační soutěži nebo umístění na M ČR v karate 

Goju-Ryu a M ČR Beginner Goju-Ryu.  

 Oddíl 3.02  Získáni statutu člena SCM nebo SpS  

1. Tento přípis stanovuje nominační kritéria pro zařazení do výběru Talentové mládeže na 

základě získaných nominací na M ČR v karate Goju-Ryu a na M ČR Beginner Goju-Ryu.  

2. „Divokou kartu“ trenéra reprezentace ČSKGr   

3. „Divokou kartu“ trenéra klubu, která bude schválená komisi SCM ČSKGr. 

 
1 Nominační kategorie stanovené ČSKGr nebo EKF/WKF.  
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 Oddíl 3.03  Zásady pro zařazení do výběru SCM nebo SpS   

1. Komise SCM nebo SpS vytváří celkem čtyři skupiny s následujícím rozdělení dle umístění ve 

výsledkové listině z aktuálního M ČR v karate Goju-Ryu:   

a. Širší výběr talentové mládeže SCM. 

b. Užší výběr talentové mládeže SCM v disciplíně KATA.  

c. Užší výběr talentové mládeže SCM v disciplíně KUMITE.  

d. Užší výběr závodníků ve sledování SpS v kategoriích Beginner.  

2. Člen výběru SCM nebo SpS je povinen se účastnit akcí a soutěží uvedených dále v tomto 

přípisu, přičemž sankcí za nesplnění tohoto ustanovení je vyřazení z výběru SCM nebo SpS.  

3. Zařazení do výběru SCM nebo SpS je možné také na základě předloženého návrhu 

Vedoucímu technického týmu a následného schválení Komise SCM nebo SpS.  

 Oddíl 3.04  Zásady pro členění do širšího a užšího výběru SCM nebo SpS   

1. Členem širšího výběru se stává závodník na základě získání nominace na M ČR v karate 

Goju-Ryu a M ČR Beginner Goju-Ryu v dané disciplíně.  

2. Členové výběru jsou dále rozděleni do skupin dle následujícího umístění nebo nominace na 

M ČR v karate Goju-Ryu a M ČR Beginner Goju-Ryu:  

a. Statut člena širšího výběru automaticky získávají všichni nominovaní na MČR v 

karate Goju-Ryu a M ČR Beginner Goju-Ryu v dané disciplíně.  

b. Statut člena užšího výběru automaticky získávají medailisté na MČR v karate Goju-

Ryu a M ČR Beginner Goju-Ryu v dané disciplíně.  

3. Vyřazení člena širšího výběru SCM nebo SpS se stává na základě nedosažení bodového 

ohodnocení ze soutěží ČSKGr a nezařazení na nominační listinu pro M ČR v karate Goju-Ryu 

a M ČR Beginner Goju-Ryu.  

4. Divokou kartu RR a zařazení člena do širšího výběru může získat kterýkoliv člen ČSKGr na 

základě udělení karty od Rady Reprezentace ČSKGr. 

5. Divokou kartu TK a zařazení člena do širšího výběru může získat kterýkoliv člen z klubů 

ČSKGr na základě doporučení trenérem jmenovaného klubu a po schválení komisi TM 

ČSKGr. 
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 Oddíl 3.05  Přehled soutěží s povinnou účastí pro širší a užší výběr SCM nebo SpS   

1. Povinné soutěže pro širší výběr:  

a. 1. kolo Národního poháru v karate Goju-ryu,  

b. 2. kolo Národního poháru v karate Goju-ryu,  

c. 3. kolo Národního poháru v karate Goju-ryu,  

d. 1. kolo Poháru Talentů v karate Goju-ryu, 

e. 2. kolo Poháru Talentů v karate Goju-ryu, 

f. 3. kolo Poháru Talentů v karate Goju-ryu, 

2. Ostatní soutěže spojené s nominací na M ČR nebo ME/MS  

a. M ČR v karate Goju-ryu,  

b. M ČR Beginner Goju-ryu,  

c. Ostatní nominační soutěže za účelem nominace na M ČR v karate Goju-ryu a M ČR 

Beginner Goju-ryu.  

3. Každý člen by se měl zúčastnit takového počtu soutěží, aby bylo docíleno nominace na M 

ČR v karate Goju-ryu nebo M ČR Beginner v karate Goju-ryu.  

Článek IV.  Konečné ustanovení  

 Oddíl 4.01  Platnost a účinnost Organizační směrnice SCM nebo SpS   

1. Tato Organizační směrnice SCM nebo SpS byla schválená ustanovenou komisí SCM nebo SpS dne 

3.3.2019 a nabývá platností dnem schválení Rada spolku ČSKGr.  

 

 

 

 

 

           Jaromír Musil     PaedDr. Michal Hrubý, PhDr 

Garant projektu TM ČSKGr     Předseda komise TM ČSKGr 

 

Ing. Jičí Boček, MBA 

Prezident ČSKGr 
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