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1. Filozofie
Klíčem k úspěšnému rozvoji talentovaných hráčů je vytvoření pro ně vhodného
konkurenčního prostředí s co nejširším spektrem pozitivních impulzů.

2. Hodnocení minulých let
Svou smysluplnost tento projekt pravidelně potvrzoval již od své úvodní sezóny
v letech 2003-2004 na všech svých akcích (výběrových trénincích, turnajích v ČR a
v zahraničí, výběrových soustředěních či trenérských seminářích). Hlavními
profitujícími jsou nyní samozřejmě jednotliví hráči, kteří byli na akce nominováni.
Dále pak kluby regionu, v jejichž družstvech hráči nyní nastupují.

3. Systém šesti výběrových stupňů
I. Tréninkový výběr (U12/U13)
vzniká výběrem nejtalentovanějších hráčů v kategorii mladších žáků (dvou
ročníků) ze všech klubů regionu. Tento výběr je průběžně trenéry doplňován
o další hráče z regionu (vhodný motivační prvek pro klubové trenéry) a případně i
o „hostující“ hráče ze sousedních regionů. Po celé hlavní období sezóny (vždy
kromě vánoční přestávky) probíhá cyklus pravidelných společných tréninků (vždy
v pondělí odpoledne v KV-Areně ). Tréninkový program je zaměřen zejména na
rozvoj individuálních technických dovedností a herního myšlení. V pravidelném
rytmu je zařazován také speciální trénink brankářů pod vedením hlavního trenéra
brankářů HC Energie Karlovy Vary. Z tréninkového výběru se bude vytvářet
základ družstev, která se zúčastní turnajů ČSLH pro KV-U12 a U13.
Realizační tým pro tréninky a turnaje: hlavní trenér KV-výběrů ve spolupráci
s trenéry sport. tříd HC Energie Karlovy Vary a s trenéry z dalších klubů regionu.
Na trénincích je vždy přítomen také technický vedoucí výběrového družstva.
Nominace hráčů: navrhují ji jednotliví kluboví trenéři ve spolupráci s hlavním
trenérem KV-výběrů
Finanční zajištění: mzdy trenérů a pronájem sportovišť (v plné šíři Hockey Club
Karlovy Vary v rámci svého rozpočtu) doprava k pravidelným tréninkům (rodiče),
1 sada tréninkových dresů/stulpen (zapůjčuje KSLH) turnaje – doprava,
ubytování, stravování a jiné výdaje (ČSLH-pořadatel turnaje, rodiče, sponzoři).

II. Turnajový výběr (U14)
jehož základ tvoří hráči družstva výběrové sport.třídy HC Energie Karlovy Vary,
kteří spolu po celou sezónu trénují a hrají žákovskou ligu (dále jen ŽL). Od
sezóny 11/12 se toto družstvo zúčastňuje dlouhodobého turnaje Akademií ČSLH.
Dále se tým zúčastní turnajů ČSLH pro KV-U14. Pro tyto akce je sestaven výběr
na základě výkonnosti a přístupu hráčů v průběhu sezóny.
Realizační tým pro turnaje: tvoří 1 hlavní trenér ve spolupráci s 1 asistentem a
1 manažerem / tech.vedoucím (budou nominováni hl. trenérem KV-výběrů vždy
na začátku sezóny).
Nominace hráčů: provede ji hlavní trenér tohoto družstva ve spolupráci
s hlavním trenérem KV-výběrů.
Finanční zajištění: mzdy trenérů, pronájem sportovišť, dresy/stulpny pro soutěž
ŽL, doprava k přípravným a soutěžním utkáním v rámci ŽL (v plné šíři Hockey
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Club Karlovy Vary v rámci svého rozpočtu), 2 sady zápasových dresů /stulpen pro
utkání v rámci reprezentace KV-kraje (KSLH), dlouhodobý turnaj AČSLH doprava (uhradí Hockey Club Karlovy Vary), ubytování, stravování a jiné výdaje
(pořadatel,rodiče,…), turnaje ČSLH– pro hráče (pořadatel turnaje, rodiče a
sponzoři, příp. jiné zdroje), pro real. tým (pořadatel turnaje, KÚ a sponzoři, příp.
jiné zdroje).

III. Oficiální krajský výběr (U15)
jehož základ tvoří hráči výběrového družstva ELMD HC Karlovy Vary, kteří spolu
po celou sezónu trénují a hrají v ELMD. Družstvo se jako oficiální výběr KSLH-KV
účastní turnaje ČSLH pro výběry všech krajů ČR, který je zároveň výběrovou akcí
pro budoucí nejmladší reprezentaci ČR do 16ti let. Před tímto turnajem výběr
sehraje minimálně 2 přípravná utkání s družstvy extraligy ml. dorostu či výběry
jiných regionů. Pro tyto akce je sestaven výběr na základě výkonnosti a přístupu
hráčů v průběhu sezóny.
Realizační tým pro turnaje: tvoří 1 hlavní trenér (z HC Energie Karlovy Vary),
1 asistent a 1 manažer / tech.vedoucí (budou nominováni KSLH vždy včas před
akcí )
Nominace hráčů: provede ji hl. trenér tohoto družstva ve spolupráci s hlavním
trenérem KV-výběrů.
Finanční zajištění: mzdy trenérů, pronájem sportovišť, dresy/stulpny pro soutěž
ŽL, doprava k přípravným a soutěžním utkáním v rámci ŽL (v plné šíři Hockey
Club Karlovy Vary v rámci svého rozpočtu), 2 sady zápasových dresů /stulpen pro
utkání v rámci reprezentace KV-kraje (KSLH), doprava, ubytování, stravování a
jiné výdaje pro hráče a pro real. tým pro utkání v rámci reprezentace KV-kraje
(KSLH ve spolupráci s ČSLH).

IV. Výběrové družstvo v extralize ml. dorostu (U16)
tvoří vybraní hráči, kteří spolu po celou sezónu trénují a hrají extraligu mladšího
dorostu (dále jen ELMD). Nejlepší hráči tohoto družstva jsou vybíráni do
reprezentačních družstev ČR do 16ti let (nominuje ČSLH).
Finanční zajištění: mzdy členů realizačních týmů, pronájem sportovišť, veškeré
materiální vybavení pro soutěž ELMD, doprava k přípravným a soutěžním
utkáním a jiné výdaje v rámci ELMD (v plné šíři Hockey Club Karlovy Vary v rámci
svého rozpočtu), doprava, ubytování, stravování a jiné výdaje pro hráče v rámci
reprezentace ČR (ČSLH).
V. Výběrové družstvo v extralize st. dorostu (U18)
tvoří vybraní hráči, kteří spolu po celou sezónu trénují a hrají extraligu staršího
dorostu (dále jen ELSD). Nejlepší hráči tohoto družstva jsou vybíráni do
reprezentačních družstev ČR do 17ti/18ti let (nominuje ČSLH).
Finanční zajištění: mzdy členů realizačních týmů, pronájem sportovišť, veškeré
materiální vybavení pro soutěž ELSD, doprava k přípravným a soutěžním
VI. Výběrové družstvo v extralize juniorů (U20)
tvoří vybraní hráči, kteří spolu po celou sezónu trénují a a hrají extraligu juniorů
(dále jen ELJ). Nejlepší Nejlepší hráči tohoto družstva jsou vybíráni do
reprezentačních družstev ČR do 19ti/20ti let (nominuje ČSLH) a do družstva HC
Energie Karlovy Vary v extralize dospělých.
Finanční zajištění: mzdy členů realizačních týmů, pronájem sportovišť, veškeré
materiální vybavení pro soutěž ELJ, doprava k přípravným a soutěžním utkáním a
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jiné výdaje v rámci ELJ (v plné šíři Hockey Club Karlovy Vary v rámci svého
rozpočtu), doprava, ubytování, stravování a jiné výdaje pro hráče v rámci
reprezentace ČR (ČSLH).

4. Hlavní cíle do dalších let
Dalším zkvalitněním spolupráce klubů v našem malém regionu (HC Energie Karlovy
Vary, HC Baník Sokolov, HC Mariánské Lázně/HC Tachov, HC Cheb, HC Ostrov a
HC Nejdek) a s podporou KSLH neustále zefektivňovat výběr talentovaných hráčů a
péči o ně. V souvislosti s tím i nadále rozvíjet spolupráci klubů regionu v oblasti
vzdělávání trenérů mládeže.

5. Další možnosti a perspektivy projektu
Jako vysoce efektivní forma práce s talentovanými hráči se v prvních letech projektu
ukázala i tzv. výběrová soustředění KV-výběrů o letních prázdninách. Snahou všech
zúčastněných je, aby se tak jako již několikrát v minulých letech dařilo, tuto
předsezónní akci pro 1 či více družstev zajistit sponzorsky tak, aby měli hráči účast
zcela zdarma.
Pravidelnou a systematickou výběrovou přípravou těchto kategorií v regionu
dosáhneme lepší připravenosti talentovaných jedinců pro vstup na jejich další
vývojové stupně. Zároveň zkvalitníme úroveň klubových družstev v regionu.
Družstev, ze kterých budou hráči do výběru přicházet či do kterých později postoupí.
Současně budeme v rámci projektu pravidelně zvyšovat kvalitu trenérů mládeže
zúčastněných klubů. Při správném využití projektu je zcela jistě možné pomoci další
popularizaci našeho krásného a atraktivního sportu v regionu. V neposlední řadě se
jedná o skvělou jedinečnou reprezentaci Karlovarského kraje u nás doma i v
zahraničí.
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