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Součinnost projektu HCM ve vztahu ke standardu
Extraligových klubů
Důvody k realizaci projektu:
návaznost budování a podpory stabilních mládežnických středisek na činnost celků
Extraligy mužů
definování principů a zásad fungování Extraligových klubů coby oddílů se stabilní
hráčskou základnou, kde mládežnické kategorie pravidelně hráčsky doplňující celky
mužů
tvorba struktury Extraligových klubů, které v rámci své klubové infrastruktury jsou
ostatním „příkladem“ a vzorem
zapojování mladých hráčů do mužského soutěžního hokejbalu
rozvoj myšlenky, ve které mládežnické kategorie extraligových klubů jsou základním
stavebním kamenem regionálních soutěží a turnajových sérií v kategoriích U15 a níže.
Body směřované na kluby extraligy mužů pro období – první pololetí 2016
Představení a schválení uvedeného konceptu včetně termínového kalendáře realizace.
Cílem vybudování mládežnické základny a podhoubí HCM od nejnižších kategorií
(přípravka a minipřípravka).
Celky extraligy se přihlásí do projektu „Mládežnické centrum“ – návštěva v klubu včetně
doložení potřebných podkladů (22.2.2016 bude vyhlášen mimořádný termín pro podání
přihlášky do 4.3.2016. Tento krok učiní všechny extraligové kluby, které status HCM
dosud nemají).
Analýza situace a rozdělení klubů do skupin (po návštěvách v klubu):

držitelé statusu HCM (x klubů)

celky schopné získat status HCM od sezóny 2016/2017 (y klubů)

celky schopné získat status HCM od sezóny 2017/2018 (z klubů) včetně učinění
řádných kontinuálních kroků rozvoje klubu s cílem zisku HCM

celky bez možnosti získat status HCM do konce sezóny 2017/2018.
O získání statutu HCM se může ucházet klub sdružený v ČMSHb na území České republiky:
působící v soutěžích ČMSHb dle platných řádů
týmy klubu startující pod jednotným názvem
bez závazků vůči ČMSHb a jeho složkám
bez disciplinárního provinění vedeného proti kolektivu mládeže i dospělých za období 2
let zpětně – není překážkou účasti v projektu „Mládežnické centrum“
splní bez výjimek podmínky a požadavky pro zisk statutu.
Požadavky pro první pololetí roku 2016:
Ve vztahu ke standardu Extraligových klubů:
 Realizace náborů dětí ročníků 2005 – 2009 (minipřípravka a přípravka).
 Založení týmů přípravky a minipřípravky včetně odehrání minimálně 2 turnajů s každou
z uvedených kategorií. Minimálně 2x účast na turnaji přípravek resp. 2x účast na turnaji
minipřípravek v termínu 12.3. – 19.6.2016.
 Minimální počet hráčů v poli pro jednotlivou kategorii a turnaj je stanoven na 5 hráčů +
1-2 brankáři (brankaři mohou nastupovat za obě věkové kategorie).
 Zaregistrování alespoň 6 hráčů v každé uvedené kategorii (6 hráčů ročníků narození
2005, 2006 a mladší resp. 6 hráčů ročníků narození 2007, 2008, 2009).
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Celkem bude zaregistrováno minimálně 12 hráčů výše uvedených ročníků do termínu
31.5.2016. Hráči mohou na turnajích nastupovat pouze s platnou registrací.
 Minimálně 1 trenér uvedených kategorií s platnou licencí (alespoň stupně C). Termín
realizace do 31.5.2016.
Ve vztahu k zisku statusu HCM:
a) Organizační
podání přihlášky a účast v projektu „Mládežnické centrum ČMSHb“
doložení všech potřebných údajů
vedení podvojného účetnictví (bude vyžadováno již v přihlášce do projektu „Mládežnické
centrum ČMSHb“)
fungující webová prezentace s frekvencí článků o hokejbalu mládeže 2x týdně (trvalá a
plnohodnotná informovanost o náborových akcích na klubovém webu)
fungující prezentace/stránka/skupina na sociálních sítích
zapojení se minimálně do 1 projektu KM ČMSHb ročně
organizace jednoho turnaje/sportovního dne pro školy/školky ročně – bod je dobrovolný
doložení podkladů a fotodokumentace ke všem akcím
b) Technické
hokejbalové hřiště/hala licence minimálně licence B
2 hokejbalové branky klasických rozměrů (stabilně přítomny v areálu)
2 branky menších rozměrů pro minihokejbal (stabilně přítomny v areálu)
sada 10 kuželů, sada 10 terčů, 1 žebřík
domácí utkání všech celků HCM budou odehrány na jednom hřišti
všechny celky HCM startují v oddílových dresech klubu (s logem klubu).
c) Sportovní
klub o minimálně 2 týmech mládeže (přípravka a minipřípravka) účastnící se celoročních
soutěží ČMSHb – cílem přihlášení celku žáků
dokládání počtu a seznamu aktivních členů v intervalu 2x ročně (do 1. října a 1. března)
d) Metodické
vypracování a předložení systematiky náborové činnosti klubu (bude vyžadováno již
v přihlášce do projektu „Mládežnické centrum ČMSHb“)
e) Personální
kompetentní osoba navržená na vedení HCM
sekretář nebo účetní klubu (nesmí být současně navrženým vedoucím HCM)
1 trenér s platnou licencí minimálně stupně C
f) Sociální
dodržování zásad Etiky hokejbalu mládeže.
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Body směřované na kluby extraligy mužů pro období – druhé pololetí 2016
Realizace jedné návštěvy v klubu ve stejném formátu jako u celků HCM.
Aktivní účast na všech setkáních HCM v počtu 2 osob/klub.
Celky přípravky a minipřípravky řádně nastoupí do podzimní části soutěží nebo
turnajových sérií v minimálním rozsahu 50 % utkání.
Body směřované na kluby extraligy mužů pro období – první pololetí 2017
Rozšíření plnění bodů dokumentu „Podmínky a požadavky“ nad rámec výše uvedeného
o body.
Aktivní účast na všech setkáních HCM v počtu 2 osob/klub.
Požadavky pro první pololetí roku 2017:
HCM:
a) Organizační
organizace jednoho turnaje/sportovního dne pro školy/školky ročně.
b) Technické
4 hokejbalové branky klasických rozměrů (stabilně přítomny v areálu)
dělící mantinely pro minihokejbal o délce 26 metrů (stabilně přítomny v areálu)
sada 20 kuželů, sada 20 terčů, 2 žebříky.
c) Sportovní
klub o minimálně 3 týmech mládeže (v rozmezí kategorií minipřípravka až starší žáci)
účastnící se celoročních soutěží ČMSHb – cílem přihlášení celku žáků
dokládání počtu a seznamu aktivních členů v intervalu 2x ročně (do 1. října a 1. března)
d) Metodické
vypracování a předložení celoročního tréninkového a herního cyklu s tlakem na celoroční
sportovní činnost (sportovní program pro měsíc červenec je doporučený).
e) Personální
3 trenéři s platnou licencí minimálně stupně C.
f) Sociální
doložení systému práce s rodiči včetně organizace minimálně 2 setkání ročně.

Cílový stav pro sezónu 2017/2018 = Zisk statusu HCM
O získání statutu HCM se může ucházet klub sdružený v ČMSHb na území České republiky:
působící v soutěžích ČMSHb dle platných řádů
týmy klubu startující pod jednotným názvem
bez závazků vůči ČMSHb a jeho složkám
bez disciplinárního provinění vedeného proti kolektivu mládeže i dospělých za období 2
let zpětně
splní bez výjimek podmínky a požadavky pro zisk statutu.
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HCM:
a) Organizační
podání přihlášky a účast v projektu „Mládežnické centrum ČMSHb“
doložení všech potřebných údajů
vedení podvojného účetnictví
fungující webová prezentace s frekvencí článků o hokejbalu mládeže 2x týdně
fungující prezentace/stránka/skupina na sociálních sítích
zapojení se minimálně do 1 projektu KM ČMSHb ročně
organizace jednoho turnaje/sportovního dne pro školy/školky ročně
doložení podkladů a fotek ke všem akcím.
b) Technické
hokejbalové hřiště/hala licence minimálně licence C
4 hokejbalové branky klasických rozměrů (stabilně přítomny v areálu)
2 branky menších rozměrů pro minihokejbal (stabilně přítomny v areálu)
dělící mantinely pro minihokejbal o délce 26 metrů (stabilně přítomny v areálu)
sada 20 kuželů, sada 20 terčů, 2 žebříky
domácí utkání všech celků HCM budou odehrány na jednom hřišti
všechny celky HCM startují v oddílových dresech klubu (s logem klubu).
c) Sportovní
klub o minimálně 3 týmech mládeže (v rozmezí kategorií minipřípravka až starší žáci)
účastnící se celoročních soutěží ČMSHb
dokládání počtu a seznamu aktivních členů v intervalu 2x ročně (do 1. října a 1. března)
zaslání zprávy o činnosti HCM v intervalu 2x ročně (do 1. října a 1. března).
d) Metodické
vypracování a předložení celoročního tréninkového a herního cyklu s tlakem na celoroční
sportovní činnost (sportovní program pro měsíc červenec je doporučený)
vypracování a předložení systematiky náborové činnosti klubu
účast na 2 setkáních HCM ročně v počtu 2 osob/klub
účast na 1 edukačním semináři HCM ročně v počtu 2 osob/klub
organizace 4 klubových rad trenérů a vedoucích týmů mládeže ročně (doložení zápisu o
setkání).
e) Personální
kompetentní osoba navržená na vedení HCM
sekretář nebo účetní klubu (nesmí být současně navrženým vedoucím HCM)
3 trenéři s platnou licencí minimálně stupně C.
f) Sociální
dodržování zásad Etiky hokejbalu mládeže (bude prezentováno na prvním setkání)
doložení systému práce s rodiči včetně organizace minimálně 2 setkání ročně
výhodou obsazenost postu pracovníka pro školní záležitosti členů HCM (bude rozvedeno
na setkáních HCM).
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Vstup do projektu:
Vstup do projektu HCM bude na základě klubem sepsané žádosti a vyplnění všech údajů
potřebných k přijetí žádosti.
O přijetí do projektu HCM bude rozhodováno na základě přístupových pohovorů:
délka trvání 6 měsíců (leden – červen příslušného roku)
součástí pohovorů je účast v projektu „Mládežnické centrum ČMSHb“
status HCM je možné získat s platností na jednu sezónu
termín uzávěrky přijetí přihlášek do projektu HCM je 30.11
v případě celků usilujících o prodloužení statutu HCM bude předkládána žádost o jeho
prodloužení (nepodání žádosti o prodloužení statusu má za následek jeho ztrátu)
statut HCM může být odebrán za podmínek:
 dlouhodobé porušování zásad činnosti akademie
 nesprávné hospodaření s poskytnutými prostředky
 neposkytnutí pokladů a materiálů k činnosti HCM plynoucí z podmínek přidělení
statutu
 neúčast na setkáních HCM v minimálním definovaném počtu
 závažné disciplinární provinění kolektivu klubu statutu HCM nebo jednotlivce klubu
statutu HCM
Podpora projektu:
materiální dotace (poukázka na odběr sportovního zboží)
finanční – vázaná na činnost mládeže
finanční – vázaná na DPP trenérů a sekretářů HCM a Akademií.
V Pardubicích sepsal 10.2.2016 Martin Komárek
Úpravy a korekce: Milan Hušek
Přílohy:
 Podmínky a požadavky – HCM a akademie

ČLEN MEZINÁRODNÍ
HOKEJBALOVÉ FEDERACE
www.isbhf.com

Českomoravský svaz hokejbalu
Zátopkova 100/2
PO BOX 40
160 17 Praha 6

tel./fax: +420 266 313 766
mobil: +420 603 469 494
email: hokejbal@hokejbal.cz
web: www.hokejbal.cz

Registrace u MV ČR: VSP/1-1622/90-R, datum registrace: 27. 6. 1990

bankovní spojení:
GE Money Bank, Praha 6
č.ú.: 1724200504/0600
IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485

5

