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KRITÉRIA PRO VÝBĚR HRÁČŮ 
Regionální tréninkové skupiny 2018/2019 

 
Regionální tréninkové skupiny (RTS) zahrnují nejlepší české amatérské hráče v regionech ve věku do 14 let, 
kteří nejsou členy Národních Tréninkových skupin. RTS v roce 2019 zahrnují: 
 

• Regionální tréninková skupina Západ A  

• Regionální tréninková skupina Západ B 

• Regionální tréninková skupina Východ A 

• Regionální tréninková skupina Východ B 
 
Hráči budou vybráni do jednotlivých skupin podle svého domovského klubu a níže uvedených kritérií. Zároveň 
nesmí mít žádné kázeňské prohřešky z předcházejícího roku. 
 
Pozn.: Zařazení hráčů do Tréninkového systému ČGF není nárokové! Sportovní úsek STK ČGF má právo hráče 
v odůvodněných případech do Tréninkového systému ČGF nezařadit, popř. ho vyloučit, pokud opakovaně nebo 
hrubě poruší své povinnosti.  

 
Výběr hráčů do Regionálních tréninkových skupin ČGF pro rok 2019 bude zahájen 1. října 2018! 

 

Chlapci v RTS 
 
Kritéria výběru: 

 

• 2 hráči v regionu do 12 let (ročníky narození 2006 a mladší) splňující podmínky zařazení 
o první a druhý hráč regionu na žebříčku mladších žáků do maximálně 20. místa 

• 2 hráči v regionu do 14 let (ročníky narození 2004 a 2005) splňující podmínky pro zařazení 
o první a druhý hráč regionu na žebříčku starších žáků do maximálně 20. místa 

 

Dívky v RTS 
 
Kritéria výběru: 

 

• 2 hráčky v regionu do 12 let (ročníky narození 2006 a mladší) splňující podmínky zařazení 
o první a druhá hráčka regionu na žebříčku mladších žákyň do maximálně 20. místa 

• 2 hráčky v regionu do 14 let (ročníky narození 2004 a 2005) splňující podmínky pro zařazení 
o první a druhá hráčka regionu na žebříčku starších žákyň do maximálně 20. místa 

 
 

Pravidla pro výběr hráčů do RTS  
Maximální počet hráčů v každé Regionální tréninkové skupině je 16 (v odůvodněných případech může být více).  
Podle výše uvedených kritérií mohou být vybráni maximálně 4 hráči a 4 hráčky v každém regionu. Tito hráči  
a hráčky mají jistotu zařazení díky svému postavení na mládežnickém žebříčku ČGF, tj. v Top 20.  
 
Následné doplnění skupiny provedou v každém regionu profesionální trenéři příslušného RTS. Při výběru  
hráčů nebudou rozhodovat jen výsledky a postavení na žebříčku, ale také přístup k tréninku, herní potenciál  
a perspektiva dalšího rozvoje. Konečné potvrzení výběru provede Sportovní úsek STK ČGF. 

 

v Praze dne 11. června 2018      
        PhDr. Luboš Klikar 
        sportovní ředitel ČGF 


