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KRITÉRIA PRO VÝBĚR HRÁČŮ 
Regionální tréninkové skupiny 2020/2021 

 
Regionální tréninkové skupiny (RTS) zahrnují nejlepší české amatérské hráče v regionech ve věku do 16 let, kteří nejsou členy 
Národních Tréninkových skupin.  
 
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.  

 
Konečný výběr hráčů do RTS ČGF pro sezónu 2020/2021 bude oznámen 2. prosince 2020  

Rozhodným dnem pro výběr hráčů je 18. listopad, tedy den uzavření Mládežnického žebříčku ČGF  

 
Chlapci v RTS 
 
Kritéria výběru: 

 

• 7 nejvýše postavených hráčů na mládežnickém žebříčku ČGF v kategorii mladších žáků v ročníku 2008 

• 7 nejvýše postavených hráčů na mládežnickém žebříčku ČGF v kategorii starších žáků v ročníku 2007 

• 8 nejvýše postavených hráčů na mládežnickém žebříčku ČGF v kategorii starších žáků v ročníku 2006 

• 8 nejvýše postavených hráčů na mládežnickém žebříčku ČGF v kategorii kadetů v ročníku 2005 

 
Dívky v RTS 
 
Kritéria výběru: 
 

• 7 nejvýše postavených hráček na mládežnickém žebříčku ČGF v kategorii mladších žákyň v ročníku 2008 

• 7 nejvýše postavených hráček na mládežnickém žebříčku ČGF v kategorii starších žákyň v ročníku 2007 

• 8 nejvýše postavených hráček na mládežnickém žebříčku ČGF v kategorii starších žákyň v ročníku 2006 

• 8 nejvýše postavených hráček na mládežnickém žebříčku ČGF v kategorii kadetek v ročníku 2005 

 
Pravidla pro výběr hráčů do RTS  

 

• Každá tréninková skupina musí mít minimálně 6 hráčů; 

• Rozřazení hráčů do jednotlivých tréninkových skupin provede Sportovní úsek STK ČGF ve spolupráci s regionálními 
trenéry ČGF. Bude přitom přihlíženo k lokalitě domovského klubu hráče; 

• Nominovaný hráč nesmí mít žádné kázeňské prohřešky z předcházejícího roku; 

• Pakliže má tréninková skupina méně než 6 hráčů vybraných pomocí výše uvedených kritérií, doplní trenérský tým 
skupinu do počtu šesti hráčů použitím volných karet; 

• Každý trenérský tým má k dispozici jednu volnou kartu k doplnění skupiny. Ta však není nároková a není povinností 
trenérů jí využít (nesouvisí s volnými kartami určenými k doplnění skupiny do počtu šesti hráčů, které musejí být 
využité); 

• Schválení všech udělených volných karet musí provést Sportovní úsek STK ČGF;  

• Odmítnutím zařazení do tréninkové skupiny jednoho hráče nevzniká jinému hráči nárok na místo ve skupině 

• Zařazením nominovaného hráče do Národních tréninkových skupin ČGF taktéž nevzniká žádnému dalšímu hráči 
nárok na místo ve skupině.    
 
 
v Praze dne 1. prosince 2020      

            Petr Šavrda 
            sportovní ředitel ČGF 


