Přijímací kritéria pro zařazení do SCM,
TSM & SCD JO
Základní teze TSM, SCM a SCD JO
Smyslem TSM, SCM a SCD JO je nabídnout výběru závodníků z Ještědské oblasti (a případně dalším
potenciálním závodníkům z okolních oblastí) nadstavbovou přípravu nad rámec oddílu. Realizační tým
připraví během roku několik soustředění, která by měla závodníkům pomoci při přípravě na důležité
závody vč. patřičné metodické stránky a kvalitního vyhodnocení. Zároveň nabídne možnost účasti na
lékařských sportovních prohlídkách (pro TSM povinné), zorganizuje atletické soustředění a podpoří je
při účasti na Srovnávacích testech mládeže a další.

SCD JO
O zařazení rozhoduje trenérská rada Sportovního centra dětí Ještědské oblasti (dále jen SCD JO).
Výběr členů SCD se provádí několikrát do roka, jako kritéria slouží výsledky závodníků v závodech,
soutěžích, soustředěních a aktuální forma závodníka.
Sledované závody: oblastní žebříčky, celkové pořadí v OŽ, závody ŽB, celkové pořadí v ŽB, závody ŽA,
celkové pořadí ŽA a další závody a výsledky na soustředěních SCD JO.
Do výběru je vždy zařazeno cca 6-8 závodníků v každé kategorii (D12, D14, H12, H14), standardně
6 závodníků, ale jeli sedmý, případně osmý závodník na velmi podobné úrovni jako závodník šestý,
může být počet závodníků v dané kategorii o jeden až dva závodníky rozšířen.

SCM JO
Do Sportovního centra mládeže orientačního běhu Ještědské oblasti (dále jen SCM JO) jsou přijímáni
dorostenci, orientační běžci v kategoriích DH 16–20 registrovaní v klubech spadajících do Ještědské
oblasti (či okolí). O jejich zařazení do tohoto uskupení rozhoduje trenérská rada SCM JO na základě
následujících kritérií lišících se pro jednotlivé kategorie.

DH16
Dorostenci této kategorie jsou přijati na základě svých výsledků v předcházejícím roce přijetí.
Kritériem pro zařazení je zisk minimálně licence B v daném roce.

DH18 – DH20
Dorostenci této kategorie jsou přijati na základě svých výsledků v předcházejícím roce přijetí.
Kritériem pro zařazení je zisk minimálně licence A v daném roce.

TSM JO
Do Tréninkového střediska mládeže Ještědské oblasti (dále jen TSM JO) jsou zařazováni členové
SCM JO na základě jejich výkonnosti v předchozím roce. TSM JO je dále děleno na TSM A, B.
Komise talentové mládeže sekce OB spolu s ústředním trenérem mládeže OB navrhují zařazení
jednotlivých závodníků do TSM. Navržené závodníky schvaluje vedení sekce OB. O zařazení do skupin
TSM rozhodují výkony závodníků na sledovaných závodech v průběhu roku a dále jejich výsledky na
Srovnávacích testech mládeže (STM). Po vyhodnocení získaného počtu bodů z daných disciplín je
závodník v případě dosažení dostatečného počtu bodů zařazen do příslušné skupiny TSM.

Zařazení
Zařazení do SCM a TSM JO probíhá zpravidla v listopadu příslušného roku a opravňuje člena k účasti na
pořádaných akcích v následujícím roce od data přijetí. Splní-li dorostenec přijímací kritéria v průběhu
roku, do výběru SCM a TSM JO je zařazen až pro rok následující.
Seznam zařazených členů do SCD, SCM a TSM je pro příslušný rok zveřejněn na stránkách
www.scmjo.cz.
Společným kritériem pro přijetí je chuť trénovat a zlepšovat se.
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