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Pravidla a podmínky členství ve VSCM 
 
 

Úvod 
 

1. Vrcholová sportovní centra mládeže (dále jen „VSCM“) jsou základním článkem péče o 

sportovně talentovanou mládež ve sportovním lezení v České republice, která zřizuje Český 

horolezecký svaz (dále jen „ČHS“). 

 
2. Podmínky členství, práva a povinnosti upravuje Koncepce péče o talentovanou mládež ve 

sportovním lezení - Vrcholová sportovní centra mládeže. 

 

3. VSCM je rozděleno třístupňově: A tým, B tým, C tým 

 
 

Podmínky pro členy VSCM 
 

1. Členové VSCM mají nárok na osobní budget, který mohou v období platnosti členství ve 

VSCM vyčerpat proti dokladu za následující služby a platby související s tréninkovou 

přípravou (minimálně 50% budgetu musí být vyčerpáno na služby konkretizované v bodech 

b), c), d), e)): 

a) náklady spojené s účastí na společných tréninkových akcích (soustředění, trénink 

VSCM) a přípravou mimo domov v rozsahu 500 Kč/akci. Proplacení tréninků 

schvaluje trenér VSCM na základě kompletního zápisu tréninkové skutečnosti v 

aplikaci Yarmill. 

b) fyzioterapeutické služby u Fyziogym Cooper a dalších schválených fyzioterapeutů a 

regeneračních služeb (sauna, vířivka, kryoterapie, masáž apod.).  

Schválení podléhá vedení VSCM nebo reprezentace. 

c) služby výživového poradce 

d) služby mentálního kouče 

e) služby sportovního psychologa 

f) služby trenéra  

g) služby stavěče 

h) na další služby, které nejsou výše vyjmenované, ale úzce souvisí s tréninkovou 

přípravou (o jejich proplacení rozhodne vedení VSCM). 

 
2. V případě porušení povinností, vyplývajících z reprezentační smlouvy člena VSCM, mohou 

být uplatněny následující sankce: 
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a) první porušení – písemné upozornění (e-mail) s žádostí o nápravu (náprava musí být 

uskutečněna nejpozději do 30 dnů od data doručení upozornění a do 7 dnů od 

doručení v případě nezapisování do tréninkového deníku Yarmill) 

b) druhé porušení – písemné upozornění (e-mail) a snížení osobního budgetu. O výši a 

podmínkách krácení, rozhoduje vedení VSCM. 

c) třetí porušení – vyřazení a vrácení poskytnutých finančních prostředků za rok 2022. 

 
3. Důvodem vyřazení z VSCM může být také nesplnění hodnotících kritérií a podmínek pro 

členství ve VSCM, která jsou uvedena v dokumentu Koncepce vrcholového sportovního 

centra mládeže ČHS nebo porušení povinností člena reprezentace  

 

4. O vyřazení z VSCM rozhoduje vedení VSCM.  

 

5. Členství lze ukončit i vzájemnou dohodou obou smluvních stran. 

 
 

Podpora ČHS 
 

1. ČHS uhradí členovi VSCM: 

a) poplatek za lékařskou prohlídku v aplikačním centru Baluo. 

b) testy reprezentace zajišťované Aplikačním centrem BALUO 
c) náklady související s účastí na mezinárodních závodech, kterých se člen VSCM zúčastní na 
základě nominace a schválení startu ze strany vedení VSCM. Výše úhrad a příspěvků   jsou 
stanoveny “Pravidly poskytování příspěvků na náklady spojené s reprezentací mládeže a 
dospělých na mezinárodních závodech” v platném znění. 
d) licenci v tréninkovém deníku Yarmill 
 

2. Finanční podpora ze strany ČHS není nároková. 

 
 

Výše osobních budgetů na rok 2022 
 

1. A tým: 22 000,- Kč 

2. B tým: 15 000,- Kč 

3. C tým: 3 000,-Kč 
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