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Předsedy krajských TMK, Trenéry oddílů a členy ČSKe

VÝBĚR ČLENŮ DO SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE
Vážení karatisté, členové, trenéři, činovníci,

jako každý rok za posledních pět let činnosti komise SCM je v současné době tvořen seznam
nadějných závodníků do sportovních center mládeže karate pod Českým svazem karate. V letošním
roce se komise rozhodla o otevřené možnosti nominace nadějných členů z řad trenérů, činovníků nebo
cvičenců karate. Z tohoto důvodu vás žádáme, pokud víte o nějakém nadějném závodníkovi, kterému
by pomohlo zařazení do SCM ČSKe pro jeho růst a byl by schopen reprezentovat naší republiku na
mezinárodních turnajích, abyste doporučili komisi SCM o zařazení závodníka do nejbližšího centra
v republice.
Osoba však musí splňovat minimální požadavky pro přijetí stanovené MŠMT. Pro tento rok byl
věkový limit členů SCM rozšířen ze strany MŠMT na členy od 15 – 19 let. Nominovaný člen však může
v roce 2014 teprve oslavit 15té narozeniny, nebo mu bude 20 let až v druhé polovině roku 2014.
Závodník by měl být schopen konkurovat svým vrstevníkům ve své kategorii, avšak nemusí excelovat,
ale svým talentem by mohl v budoucnu tyto závodníky převyšovat.

Rozdělení SCM dle ČR pro rok 2014:
o SCM Praha – Garant: Iva Keslová, email: iva.keslova@czechkarate.cz
o SCM Brno – Garant: Jaromír Musil, email: jaromir.musil@czechkarate.cz
o SCM Jablonec – Garant: Ondřej Musil, email: ondrej.musil@czechkarate.cz
o SCM Č. Budějovice – Garant: Miroslav Hýsek, email: miroslav.hysek@czechkarate.cz
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Navržení člena je nutné zaslat na email nejbližšího SCM a v kopii na centrální email SCM, který
je scm@czechkarate.cz nejpozději do 10. 10. 2013.

Požadovaná data o cvičenci jsou:
o Jméno a příjmení cvičence
o Datum narození cvičence
o Email a telefon na cvičence (případně rodiče)
o Mateřský oddíl a jméno trenéra
o Email a telefon na trenéra (případně předsedy klubu)

O konečném přijetí člena do sportovního centra mládeže rozhoduje garant příslušného SCM a
komise SCM ČSKe. Konečný seznam všech zařazených členů bude zveřejněn na internetových stránkách
www.czechkarate.cz a tito členové budou moci čerpat slevy na veškeré akce pořádané komisí SCM
v roce 2014. O činnosti a náplni jednotlivých SCM v krajích zodpovídají garanti těchto center.

Závěrem nám dovolte poděkovat všem za snahu a pomoc při hledání talentů.

S pozdravem

komise SCM ČSKe
e-mail: scm@czechkarate.cz
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