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Účel dokumentu
Dokument obsahuje návrh koncepce v oblasti rozvoje juniorského curlingu v Českém
svazu curling (dále jen „ČSC“). Jeho účelem je zajistit stabilní juniorskou základnu, která
bude založena na třech pilířích. Prvním pilířem je výchova žáků do 14 let na klubové i
svazové úrovni (sportovní středisko – dále jen „SpS“). Druhý pilíř je založen na výchově
juniorů na klubové úrovni. Třetí pilíř tvoří výběrová střediska pro nejlepší hráče vedená ČSC
(sportovní středisko mládeže – dále jen „SCM“, juniorská reprezentace).
Koncepce směřuje k naplnění cílů ČSC v oblasti podpory juniorského a žákovského
curlingu, vytvoření podmínek pro kvalitní tréninkový proces na úrovni klubů, jak pražských,
tak mimopražských, s čímž souvisí i důraz na vytvoření kvalitní trenérské základny. Dalším
cílem této koncepce je vytvořit mechanismus, který by např. samotné juniorské hráče (i
trenéry) motivoval k neustálému zlepšování a poměřování se mezi sebou (juniorská a
žákovská liga…). Dokument je členěn po jednotlivých tématech. U každého tématu jsou
definovány cíle, nastíněn současný stav a možnosti cest k dosažení jednotlivých cílů.
Dokument je vytvořen Juniorskou komisí (dále jen „JK“), která se řídí jejím aktuálně platným
statutem.
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Rozvoj členské základny
Cíle
-

Zaručení kontinuity výchovy hráčů pro kategorii mužů, resp. žen
Zvyšování konkurenčního prostředí, potažmo sportovní a výkonnostní úrovně
juniorů a žáků
Růst konkurence pro výběr juniorských reprezentantů
Využití potenciálu schopností a dovedností dětí a mládeže
Podchycení zvyšujícího se zájmu o sport, a zejména o curling, díky úspěchům
curlingových týmů na mezinárodní úrovni, jisté atraktivitě našeho sportu a
zvyšující se mediální prezentaci curlingu (mj. předpokládaný nárůst po ZOH
2014)

Současný stav
Stěžejní část výchovy žákovské a juniorské kategorie zaštiťuje ČSC rozdělením hráčů
do tréninkových skupin podle věku a výkonnostní úrovně. Jedná se o hráče od cca 11 let ve
střediscích SpS, SCM a juniorská reprezentace. Na začátku roku 2014 je v tomto systému
sportovní přípravy zapojeno zhruba 30 děvčat (20 juniorek a 10 žákyň) a 50 chlapců (30
juniorů, 20 žáků). Několik jednotlivých týmů – pražských i regionálních – je sdruženo pod
jednotlivými kluby a výše zmiňovanou činnost si organizují samostatně (Kolibris, Dion,
RIPER). Možnost setkávání a měření sil všech těchto týmů je spíše ojedinělá. Větší šanci,
zvláště v žákovské kategorii, mají týmy pod svazovými středisky (SpS, SCM). Ani ty však
nemají kompaktní, dlouhodobé složení členů, protože týmy pro jednorázové soutěže
kontrolního typu jsou sestavovány v rámci tréninkových skupin krátce před jednotlivými
soutěžemi. V této koncepci je nejasná další navazující příprava „odrostlých“ odchovanců.

Žákovské kategorii do 14 let bude ČSC garantovat rozvoj a následně budou hráči
převedeni do klubů
•
•
•

•
•

Hráči budou mít možnost přestoupit do klubu i před dovršením 14ti let, v tom
případě přechází zodpovědnost kvalitní přípravy na klub
Kluby musí doložit, že mají kvalifikovaného trenéra, dostatečný prostor pro
tréninky, účast v soutěžích ČSC - dohled JK
Nábor dětí - prověřené kontakty a dobré vztahy se ZŠ Jižní - v rámci sportovních
her se ve školním roce 2013/2014 seznámilo s curlingem 60 žáků, ze kterých cca
20 projevilo zájem začít pravidelně trénovat (další potenciál dětí skýtají i
další okolní ZŠ, volnočasové organizace - např. DDM P. 4, Sokol, apod.),
možnost zajištění drah pro masový nábor a personální zajištění proškolenými
trenéry.
Trenéři - proškolení, zkušení, s možnostmi doškolování a supervize, dobré
finančně ohodnocení – okolnosti vedoucí ke kvalitní přípravě budoucích hráčů
Přestup do klubů - rozvoj týmové, klubové příslušnosti.
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•

Kluby musí doložit, že mají kvalifikovaného trenéra (dohoda, smlouva), úroveň
tréninků, dostatečný prostor pro tréninky, účast v soutěžích ČSC - dohled JK

•

Výhody:
o částečné ušetření prostředků a dalších kapacit ČSC
o umožnění vzniku stálých týmů v klubech
o zanechání možnosti kdykoliv zahájit individuální přípravu
Nevýhody:
o rozmělnění žákovského kolektivu
o přerušení dlouhodobé koncepce přípravy hráče z předcházejícího
„svazového“ období

•

Časový plán: do sezóny 2015/ 2016 bude převedena většina hráčů juniorského věku se
statutem individuálního člena do klubů.
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Práce juniorů v klubech
Cíle
-

Motivace klubů k práci s juniory
Motivace trenérů k práci v klubech

Současný stav
V klubech trénuje pouze minimum juniorských hráčů. V kategorii chlapců dlouhodobě
fungují pouze tři juniorské týmy (trénující spolu po celou sezonu), mistrovský Dion X, který
tvoří i základ juniorské reprezentace, junioři Hradce Králové a Kolibrisu. Dále pak jednotliví
hráči nastupují v rámci dospělých týmů. V kategorii dívek dlouhodobě netrénuje žádný
kompletně juniorský tým. Ostatní hráčky hrají jednotlivě v rámci dospělých týmů.
Kluby mající juniorskou členskou základnu získávají příspěvek na jejich činnost.
Podpora juniorského curlingu na klubové úrovni spočívá ve vyčlenění určitých časů v rozpisu
haly na Roztylech čistě pro tréninkové hodiny juniorských týmů. Je to 21 tréninkových hodin
v pondělí od 16 do 20 a v pátek od 17 do 19. Tyto a další prokázané juniorské tréninky jsou
pak dotovány, jejich výše závisí na procentuálním zastoupení juniorů na tréninku, účasti
kvalifikovaného trenéra a denní době. Dotace je vyplácena zpětně na konci sezóny a je
možno ji použít pouze pro definované curlingové účely.

Možnosti řešení
Motivace klubů k práci s juniory
•

•

•
•
•

Vítěz Mistrovství ČR juniorů a juniorek (dále jen „MČRJ“) se stává reprezentací
(reprezentační trenér může doplnit náhradníky, ale musí zachovat identifikaci
týmu - viz. Soutěžní řád MČRJ)
Dotace za péči o juniory, slevy na juniorské tréninky (vytvoření pravidel; vyrovnání
nákladů na juniorské tréninky v rámci klubu vs. ČSC. v kapitole Rozvoj členské
základny)
Zvýšení odměny klubům za úspěšné umístění na MČRJ
Možnost získat slevu na juniorské tréninky okamžitě, ne jako vratku na konci roku
Zajištění tréninkových hodin pro klubové juniorské tréninky Motivace trenérů
k práci v klubech

Motivace trenérů k práci v klubech
•
•

Proplácení části poplatků za zvyšování trenérské kvalifikace
Při postupu týmu do reprezentace, právo na pokračování práce s týmem společně
s reprezentačním trenérem při splnění kvalifikačních podmínek (případně se jím
stát)
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•
•
•
•

Při přijetí týmu do SCM právo se po splnění kvalifikačních podmínek stát
trenérem SCM
Slevy za péči o juniory možné použít i na odměny trenérům
Odměny pro trenéry za umístění na MČRJ a Mistrovství ČR žáků/žákyň (dále jen
„MČRŽ“)
Převedení části ušetřených financí ČSC jednotlivým trenérům a klubům (pro
čerpání těchto prostředků z dotací MŠMT nutné zřídit střediska SpS při klubech)

Časový plán: od sezóny 2014/ 2015 – dotace klubům za péči o juniory, slevy na juniorské
tréninky odměny klubům za úspěšné umístění, možnost získat slevu na juniorské tréninky
okamžitě, při přijetí týmu do SCM právo stát se trenérem SCM, Od sezóny 2015/ 2016 –
vítěz MČRJ se stává základem reprezentačního týmu, trenér týmu se stává asistentem
reprezentačního trenéra, zavedení odměn pro trenéry za umístění na MČRJ a MČRŽ
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Juniorské soutěže
Cíle
-

-

Tvorba soutěživého prostředí v rámci juniorského tréninku a zvýšení motivace
účasti juniorů a žáků v MČRJ a MČRŽ a dlouhodobých juniorských a
žákovských soutěžích
Zvýšení konkurenceschopnosti českých juniorských týmů v mezinárodním
měřítku

Současný stav
Na úrovni ČSC probíhají tři typy soutěží: MČRJ a MČRŽ (2 víkendy), Pohár ČSC
juniorů a žáků (víkendový turnaj) a Turnaj talentované mládeže (3-4 víkendy). Turnaje
talentované mládeže do této doby fungovaly jako samostatné kontrolní soutěže, často
byl v rámci nich uspořádán i tréninkový kemp. Účastnili se jich většinou pouze hráči
vedení v SCM nebo SpS, což znevýhodňovalo týmy na klubové úrovni.

Možnosti řešení
Soutěživé prostředí a motivace
•

•

•
•

•

Vítězný tým MČRJ získává právo na reprezentaci – všichni hráči se stanou
součástí juniorského reprezentačního výběru, ke kterému si může reprezentační
trenér vybrat další hráče, v konečné nominaci na vrcholnou akci však musí být
tým, který splňuje identifikaci vítězného týmu MČRJ (viz. Soutěžní řád MČRJ) a
další kritéria (chování, zodpovědná příprava, zdravotní stav a další)
Trenér vítězného týmu MČRJ se stává reprezentačním trenérem nebo asistentem
juniorského reprezentačního trenéra po splnění podmínek stanovených
Výkonným výborem ČSC (dále jen „ VV“) a má právo podílet se na výběru hráčů,
plánování přípravy, přípravě samotné
Zavedení finančních odměn za umístění pro úspěšné týmy na MČRJ a MČRŽ
Tři nejúspěšnější týmy MČRJ získají právo se účastnit tréninkového procesu
SCM. Je na uvážení trenérů SCM, zda si nechají v přípravě všechny hráče ve
výběru SCM či nikoliv. Musí však se všemi hráči (mají-li hráči o tréninky v SCM
zájem) absolvovat tréninky po dobu nejméně 6ti týdnů od ukončení MČRJ, až po
uplynutí této doby mohou trenéři rozhodnout o vyřazení hráče/hráčky z SCM pro
následující sezónu. Důvodem může být nedostatek talentu, zkušeností, píle,
zaujetí zdravotní stav nebo nevhodné chování. Toto se musí opakovat po každém
MČRJ.
Tři nejúspěšnější týmy z MČRJ budou mít jistotu účasti na mezinárodním
juniorském turnaji pořádaném v ČR
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•
•
•

Založení dlouhodobé soutěže juniorů a žáků (Juniorská a žákovská liga) řízené
JK
Tým, který se nebude dva roky po sobě účastnit dlouhodobé soutěže nebo MČRJ
či MČRŽ nebude mít v další sezóně nárok na dotované juniorské tréninky
Podpora účasti žákovských a juniorských týmů na mezinárodních turnajích typu
Olympic Hopes, Cherry Rockers apod.

Zvýšení konkurenceschopnosti
•
•

•
•
•

Pořádání mezinárodního juniorského turnaje (zajišťuje JK)
Podpora účasti juniorských reprezentací a dalších týmů v pořadí (SCM) na
turnajích EJCT, jiných vybraných juniorských turnajů v blízké cizině a letního
kempu WCF ve Füssenu či jinde
Organizace přátelských zápasů s předními českými týmy (medailisté z MČR) pro
zvýšení motivace i nabrání zkušeností hráčů
Organizace občasného tréninku, popř. off ice tréninku s předními českými curlery
(reprezentanty, medailisty z MČR)
Organizace juniorských kempů, popř. tematických tréninků v rámci juniorské a
žákovské ligy

Časový plán: od sezóny 2014/ 2015 – zavedení finančních odměn pro úspěšné týmy na
MČRJ a MČRŽ, založení dlouhodobé soutěže juniorů a žáků, zavedení pravidla o
juniorských trénincích, organizace juniorských kempů,
Od sezóny 2015/2016 – pořádání mezinárodního juniorského turnaje v ČR, zavedení účasti
úspěšných týmů v MČRJ v SCM a v mezinárodním turnaji v ČR
od sezóny 2016/ 2017 – případné zavedení dalších forem podpory
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Svazové struktury
A. SCM
Cíle
-

Podpora rozvoje nejlepších juniorských týmů a hráčů v žákovské a juniorské
kategorii

Současný stav
Posláním SCM je vybírat nadějné hráče z klubů za účelem dalšího prohlubování
jejich curlingových dovedností. Nyní je stav takový, že do něj postupně přecházejí starší
hráči z SpS, z klubů přichází minimum hráčů. SCM čítá okolo 20 hráčů, s nimi navíc trénují i
někteří hráči z širšího výběru juniorské reprezentace. Rezervovaných hodinodrah pro SCM je
8 týdně.

Možnosti řešení
SCM - výběrové středisko
•
•
•
•

Právo účasti v SCM mají první tři týmy MČRJ a vítězný tým MČRŽ
Setrvání vybraných hráčů v SCM se řídí podmínkami popsanými výše v sekci
Juniorské soutěže
Vedoucí SCM může doplnit po dohodě s týmovým trenérem výběr SCM dalšími
hráči dle svého uvážení
V SCM by mělo každoročně zůstat kolem 20 hráčů a hráček, s největším
talentem, zaujetím a předpoklady pro úspěšnou curlingovou kariéru, ve věku 14 –
20 let (případné výjimky schvaluje VV ČSC)

Kvalitní trenéři pro SCM
•
•

•

•

Trenéři jsou navrhováni vedoucím trenérem SCM a schvalováni společně
Trenérsko-metodickou komisí ČSC (dále jen „TMK“) a JK
Při splnění kvalifikačních podmínek se trenérem SCM může stát trenér, jehož tým
získal právo účasti v SCM, a min. jednou týdně vést na tréninku svůj tým (a
k tomu i případně další hráče) v rámci tréninků SCM podle dispozic vedoucího
trenéra SCM, resp. hlavního reprezentačního trenéra juniorů
Trenéři SCM každoročně absolvují doškolování v různých oblastech za účelem
zlepšení svých znalostí a dovedností, v ideálním případě zaměřený na juniorský
curling
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B. SpS
Cíle
-

Podpora rozvoje žákovské kategorie
Pomoc klubům při výchově žáků

Současný stav
K 1.1.2014 toto středisko čítá 21 dětí (6 děvčat a 15 chlapců) ve věku od 9 do 14 let.
Jeho hlavní náplní je seznámení dětí se základy curlingu. Prakticky všichni registrovaní hráči
v žákovské kategorii, ať jsou registrovaní v klubu či jako individuální členové ČSC, navštěvují
toto středisko. V současné době je SpS jediným garantem rozvoje žákovské kategorie v hale
na Roztylech. Rezervovaných hodinodrah pro SpS je 13 týdně.

Možnosti řešení
•

•

•

SpS bude fungovat jako tréninkové středisko pro výchovu žáků registrovaných
pod kluby (individuální členové budou při registraci upozorněni, že ve 14 letech
jim ČSC přestane garantovat další rozvoj a že si sami budou muset najít klub, ve
kterém budou moci trénovat)
Kluby budou mít na výběr, zda si sami zajistí výchovu svých žáků, či svěří za
předem daných podmínek (finanční kompenzace apod.) své žáky do péče SpS.
Po dovršení 14 let je klub zodpovědný za další rozvoj svých hráčů.
Kluby, které si sami zajistí výchovu svých žáků, budou mít možnost využít
tréninkových hodin určených pro SpS za předpokladu, že budou volné
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Juniorská reprezentace
Cíle
Zajistit dostatečnou přípravu reprezentace juniorek a juniorů
-

Dostatek tréninkových hodin
Mezinárodní turnaje
Teoretická a fyzická příprava
Spolupráce týmů juniorské reprezentace a aktuálních členů SCM

Současný stav
Juniorská reprezentace se účastní vrcholných evropských a světových soutěží ve své
kategorii. Vítěz MČRJ se dostává do širšího výběru juniorské reprezentace, případní další
hráči jsou do tohoto výběru doplněni hlavním reprezentačním trenérem. Nominace
reprezentačního týmu navrhuje hlavní reprezentační trenér, tu poté schvaluje VV ČSC. K 1.
lednu 2014 je v dívčí reprezentaci 8 hráček, v chlapecké 10 hráčů. Rezervovaných
hodinodrah pro juniorské reprezentace je 12 týdně (6 juniorky, 5 junioři, 1 společná).
Další reprezentační výběry (Youth Olympic Games, European Youth Olympic
Festival, Olympic Hopes) se většinou připravují v rámci středisek pod vedením ČSC (SpS,
SCM), případně se jim z tréninkových hodin těchto středisek vyhradí určitý počet hodin.

Možnosti řešení
•
•
•
•

•

Plán přípravy schvaluje VV ČSC na doporučení TMK a JK.
Součástí přípravy je účast na zahraničních i domácích turnajích, taktická, fyzická
či jiná teoretická příprava, její frekvence je plně v rukou reprezentačních trenérů.
Juniorský reprezentační tým má podporu v členech SCM, kteří jsou aktuálními
náhradníky pro juniorskou reprezentaci. Hlavní trenér SCM v součinnosti
s trenérem juniorské reprezentace pracují s aktuálními náhradníky a po dohodě
s týmovým trenérem mohou přeřadit člena SCM do juniorské reprezentace. O
důvodech zařazení nebo naopak vyřazení hráče z aktuálního reprezentačního
výběru musí reprezentační trenér informovat JK.
Tréninkové hodiny pro reprezentační tým se odvíjejí od počtu členů, neměly by
ale klesnout pod 3 hodiny týdně.

Časový plán: zavedení pravidel pro juniorský reprezentační tým pro sezónu 2015/ 2016
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Trenérská základna
Cíle
-

Efektivní spolupráce s TMK na zajištění kvalitního rozvoje juniorských trenérů
Zajištění plnohodnotné komunikace mezi reprezentačními trenéry juniorů,
trenéry SCM, SpS a klubovými trenéry

Současný stav
Skupina trenérů juniorských reprezentací, SCM a SpS čítá 10 osob, přičemž někteří
z nich trénují více skupin. SpS trénuje pravidelně 6 trenérů, SCM 2, juniorské reprezentace 3
trenéři (2 u chlapecké, 1 u dívčí).
Trenérů s licencí 3. třídy je poměrně velké množství, ovšem jen málo z nich se věnuje
práci s juniory na klubové úrovni. V rámci ČSC je poměrně malá koordinace mezi
jednotlivými trenéry, po získání trenérské licence neprobíhá žádný monitoring jejich činnosti
a další vzdělávání v této oblasti. Reálně se tak minimum nových trenérů dostane k praxi.

Možnosti řešení
•

•

•

Otázka rozvoje juniorských trenérů je v kompetenci TMK. JK s ní spolupracuje,
upozorňuje ji na aktuální problémy a témata a sděluje jí své potřeby v dané
oblasti.
Vedoucí SCM a reprezentační trenéři podávají JK informace o činnosti (např.
aktuálním složení skupin, nevyužití tréninkových hodin apod.). Ta je potom
předává ostatním složkám juniorského a žákovského curlingu.
JK koordinuje rozložení tréninkových hodin SCM a reprezentací v závislosti na
části sezony (vyšší počet tréninků pro týmy připravující se na vrcholnou akci…)
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Tréninkové hodiny
Cíle
-

Zajištění dostatečných a lukrativních tréninkových hodin pro tréninky juniorů a
žáků

Současný stav
V tabulce je znázorněno využívání tréninkových hodin v hale na Roztylech
jednotlivými složkami juniorského curlingu, a to k 1. 1. 2014. Vyhrazené tréninky čistě pro
juniory jsou v pondělí 16-20 (13 hodinodrah) a pátek 17-19 (8 hodinodrah). Většina
tréninkových hodin je využívána svazovými středisky (33 hodin), zbytek kluby (10).

Po
Út
Út
St
Čt
Čt
Pá
Pá

16-20
16-17
17-18
15-17
15-17
17-18
15-19
19-20

Cekem
12
2
1
4
5
2
16
1
43*

SpS
2

SCM

Kluby
10

Repre

2
1
4
3

2

4

4

13

8

10

2
8
1
12

* V současné době je mládeží v Pondělí 16–20 využíváno 12 hodinodrah, je možné 13, tedy celkem je k dispozici
44 hodinodrah týdně

Možnosti řešení
Za předpokladu, že:
- členská základna bude tvořit dohromady 16 juniorských a žákovských týmů
- všechny juniorské týmy budou mít garantovány klubové tréninky v rozsahu dvou hodin
týdně
- výběr SCM bude mít k dispozici 10 hodinodrah týdně (8 pro 2.-3. týmy z MČRJ, 2 pro
nadějné hráče z ostatních týmů)
- reprezentace má k dispozici pět hodin týdně
- do ostatních týmů jsou počítány i žákovské týmy trénující pod kluby či pod SpS
je využívání tréninkových hodin následující:

Týmy v reprezentaci

Počet
týmů
2

Klub/SpS SCM
2

Repre
5
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Týmy v SCM (2.-3. MČRJ), + nadějní
hráči z ostatních týmů
4
Ostatní týmy
10

2
2
32

2
10*

10

* místo 8 hodin týdně 10 hodin, důvodem je účast nadějných hráčů z 4. a horších týmů z MČRJ
Z tabulky vyplývá, že nyní je v hale k dispozici o 8 hodin týdně méně, než by bylo při tomto
systému potřeba.
Navržená řešení:
-

Při menším počtu dětí v SpS budou i další hodiny dočasně nabídnuty pro
klubové tréninky juniorů či žáků
Vyblokovat další den v týdnu jednu dvouhodinovku kompletně pro účely
klubových mládežnických tréninků
Stále jsou v některé dny nevyužité hodiny v brzkých odpoledních hodinách,
které je možné je využít na tréninky žáků (jedna dráha Po 15-17, prakticky
každý den 14-15)

V horizontu 5-6 let, kdy nynější silné ročníky kolem 14 let věku vyrostou z juniorské
kategorie, pozbývá koncepce smyslu, neboť týmy tvořené těmito hráči nebudou mít dostatek
tréninkových hodin. Bez vyhledání dalších ledových ploch pro tréninky budeme stát před
rozhodnutím, zda budeme v tréninku podporovat nově přicházející žáky a juniory, nebo již
vychované nadějné týmy, které vyšly z juniorské kategorie.
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Juniorský curling v regionech
Cíle
-

Podpora vytvoření základny juniorských hráčů v mimopražských klubech
Pomoc při realizaci juniorského curlingu na vytipovaných ledových plochách
v regionálních městech

Současný stav
V současné době funguje jediný mimopražský juniorský tým- Ripper Hradec Králové,
který pravidelně nasazuje tým juniorů do pořádaných turnajů. Ostatní mimopražské kluby
mají ve svých řadách hráče juniorského věku, ale v tuto chvíli nejsou s to sestavit kompletní
juniorský tým chlapců ani děvčat. Jedná se o kluby z Trutnova, Jičína a Brna.

Možnost řešení
•
•

Mimopražské kluby budou zahrnuty do systému motivací pro práci klubů s juniory
JK v případě zájmu poskytne pomoc při náborových akcích formou
o Konzultací- metodická podpora průběhu náboru, výběru věkových skupin,
zaměření cílové skupiny, způsobu oslovení cílové skupiny, práci s rodiči
o Přímé účasti při náborových akcích
o Vytvoření manuálu pro nábor mládeže
• JK v případě zájmu poskytne pomoc při vedení juniorských tréninků. Opět formou
konzultací nebo ukázkou přímého vedení na ledě
• JK zorganizuje pro mimopražské juniorské týmy víkendový tréninkový kemp
v pražské hale na Roztylech, a to alespoň 1x za sezónu
• JK zajistí mimopražským juniorům možnost trénovat v pražské hale na Roztylech
ve všední den, v rámci juniorských tréninkových hodin, a to alespoň 4x za sezónu
o Společně s pražskými juniory
o Individuálně
• JK, jako organizátor Poháru ČSC a série Turnajů talentované mládeže může,
podle zájmu regionálních curlingových klubů, přesunout některý z těchto turnajů na
jejich domácí ledovou plochu, pokud podmínky umožní organizaci podobné akce
• V případě účasti mimopražského curlingového týmu na turnaji v pražské hale na
Roztylech, konané pod hlavičkou ČSC, budou těmto týmům kompenzovány
náklady na cestovném
• Mimopražským klubům bude v případě zájmu poskytnuta metodická pomoc, v
podobě možnosti zapůjčení materiálů z archivu ČSC a tisku materiálů s
informacemi o curlingu
• Bude jim podle zájmu zprostředkován kontakt s instruktory a trenéry ČSC

Časový plán: od sezóny 2014/2015 – zavedení všech výše zmíněných změn
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Rozvoj juniorského curlingu v případě otevření další ledové plochy
v Praze
V odhadech rozvoje počítejme se dvěma variantami:
A. Možnost trénování na ledové ploše využívané i pro jiná sportovní odvětví
Zde by se situace vyvíjela podle nastavených podmínek - množství drah, vymezení
tréninkových hodin, úrovni kvality ledu, apod., ale i poloze místa, dostupnosti MHD,
případnému zázemí (pro čekání rodičů, možnosti sledovat zápasy, tréninky).
•

Cílová skupina:
o začínající hráči z kategorie žáků a juniorů (důvod: menší nároky na případné
kvalitativní nedostatky ledu)
o náborové akce zaměřené na vybranou lokalitu
o JK vytipuje a zkontaktuje možné partnery- základní školy a organizace zabývající
se volnočasovými aktivitami žáků
o JK zorganizuje náborovou akci

•
•

Předpoklad: nárůst 10 žáků - hráčů (2 týmů) v každé sezóně
Tréninky:
o mezi 15. - 18. hodinou.
o Možnost prostřídání hráčů z nové haly s již stávajícími hráči roztylské haly
(důvod: zkušenost s různými úrovněmi ledových ploch a celkovými podmínkami
pro hru)
o Vytvoření rozpisu tréninků v kombinaci obou ledových ploch (nevýhoda: vyšší
nároky na obsazení tréninkových hodin trenéry)
Cíle:
o adaptace na rozdílná curlingová prostředí - zvyšování úrovně všech juniorských
hráčů.
o získání víkendových hodin pro častější konání výcvikových kempů pro žáky a
juniory, metodické kempy a setkání trenérů mládeže
Pozn.:
o ČSC nebude iniciovat náborové akce dětí do 13 let do chvíle, kdy budou
k dispozici nové tréninkové kapacity.

•

•

B. Otevření specializované curlingové plochy
Při této variantě vidíme stejné možnosti jako u varianty A, ale zde můžeme
předpokládat kvantitativně vyšší nárůst hráčů a týmů z důvodu vyšší kapacity curlingové
plochy. Větší prostor pro pořádání víkendových turnajů mládeže, výcvikových kempů apod.
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Shrnutí cílového stavu na konci období 2014 - 2017
Cílem pro toto období je opětovné nastartování růstu mládežnické členské základny
v Praze i mimo Prahu, zvýšení kvality a konkurenceschopnosti juniorských týmů, vytvoření
soutěživého prostředí v žákovské a juniorské kategorii, převedení zodpovědnosti za péči o
mládežnický curling na jednotlivé kluby a zvýšení motivace trenérů systematicky pracovat
s mládežnickými týmy.
Finální stav v roce 2017:
-

Mládežnická základna čítající 150 curlerů (část z nich v mimopražských
klubech)
20 týmů účastnících se MČRJ a MČRŽ
Dokončení převedení výchovy juniorských týmů do klubů, stabilní
mládežnická základna v těchto klubech vedená kvalifikovanými trenéry
soutěživé prostředí a atraktivita mistrovských soutěží v podobě účasti
nejlepších týmů z MČRJ v tréninkovém procesu SCM či reprezentace
konání mezinárodního juniorského curlingového turnaje v ČR
konání dlouhodobé soutěže v žákovské a juniorské kategorii
pravidelná účast juniorských reprezentací na Mistrovství světa juniorů (možné
odsunutí tohoto cíle z důvodu nástupu početně slabších ročníků)

