Směrnice pro provoz SCM (sportovní centrum mládeže) 
při Moravskoslezském krajském svazu orientačního běhu

1. Zřizovatel SCM
Sportovní centrum mládeže je provozováno pod Moravskoslezským krajským svazem orientačního běhu, který působí jako přidružený sportovní svaz Moravskoslezského krajského sdružení ČSTV. MSKS OB využívá servisních služeb MSKS ČSTV pro svou činnost (prostorové a technické zázemí, účtu pro hospodaření s prostředky, účetních služeb).
Řízení SCM spadá pod předsednictvo MSKS OB.

2. Poslání SCM
Zabezpečení tréninkové péče nejtalentovanějším jedincům v rámci MSK ve věku 11-18 let (kategorie DH12, DH14, DH16, DH18) a podmínek jejich dalšího výkonnostního růstu.
- vytvořením fungujícího systému pravidelné a trvalé práce s talentovanou mládeží
- koordinací celoročního působení osobních a oddílových trenérů v MSK
- výchovou talentované mládeže podporou vytváření správných tréninkových a závodních návyků
- spoluprácí s komisí talentovaného dorostu při koordinaci Sportovního centra MSK s aktivitami dorosteneckého výběru ČR a dalších center talentované mládeže v České Republice

3. Název
Sportovní centrum  mládeže v orientačním běhu Moravskoslezský kraj. Zkráceně SCM  MSK OB

4. Organizační struktura SCM
- šéftrenér SCM (plán činnosti, koncepce, zajištění a organizace akcí, výběr talentů, sestavení nominací )
- administrativní manager SCM (evidence členů, administrativní a účetní záležitosti ve styku s MSKSČSTV, grantová politika)
- hlavní trenéři žactva (DH12-DH14)….zajištění tréninkové náplně pro věkovou skupinu, výběr talentů, sestavení nominací
- hlavní trenéři dorostu (DH16-DH18) ….zajištění tréninkové náplně pro věkovou skupinu, výběr talentů, sestavení nominací
- vedoucí technického zabezpečení

5. Nejvyšší orgán SCM
Přímým nadřízeným orgánem SCM je Předsednictvo MSKS OB 
- zodpovídá se Valné hromadě MSKS OB za dodržování této směrnice
- jmenuje každoročně do 30.11. šéftrenéra a na jeho návrch personální obsazení organizační struktury SCM
- schvaluje roční plán činnosti
- schvaluje roční výroční zprávu SCM
- plní kontrolní funkci na všech akcích pověřeným zástupcem (pokud není určen tak předseda MSKS OB)
- schvaluje max. počet členů SCM vč. realizačního týmu

6. Členství v SCM
Členství v Sportovním centru mládeže je otevřené pro všechny závodníky žákovských a dorosteneckých kategorií, kteří jsou registrováni v oddílech aktivně působících v MSK a splňují následující podmínky členství. 
- držitel licence A
- ostatní závodníci na návrh hlavních trenérů žáků , trenérů dorostu  a šéftrenéra (základ pro výběr tvoří výsledky žebříčku A, B,  žebříčku MSK)
- členství může být proměnné v průběhu roku na základě zvýšení, či snížení výkonnosti, zájmu či chování

7. Nominace na výběrové akce SCM
- zodpovídá šéftrenér dle předem stanovených kritérií (včetně přístupu k tréninku), tyto kritéria budou zveřejněna na internetové stránce  SCM: http://zaciso.nord-service.cz/

8. Finanční zdroje SCM
Sportovní centrum mládeže  získává prostředky pro svoji činnost ze státních, nestátních i soukromých zdrojů, a to především:
-  příspěvky oddílů MSK na své členy  
-  spoluúčast jednotlivých členů
-  příspěvek na talentovanou mládež z ČSOB
-  příspěvky z rozpočtu MSKS OB
-  grantové příspěvky
-  sponzorské příspěvky

9. Financování akcí SCM
- akce SCM jsou hrazeny v nákladové hodnotě jednotlivými členy. Příspěvek na danou akcí jednotlivým členům (o tento se snižuje spoluúčast člena) je stanovován na základě skutečného stavu financí SCM.
- dary sponzorů (mohou být určeny pro konkrétní akci)
- pro členy vedení akce (z řad schválené organizační struktury) platí podmínky dané rozpočtem SCM
- náklady na dopravu jsou vždy v rozpočtu každé akce, pro řidiče za plně obsazené auto jsou stanoveny na 3,-/km 

10. Reprezentace SCM
- na akcích SCM vystupují členové jako reprezentanti MSK pod hlavičkou SCM MSK
- členové SCM jdou příkladem v dodržování sportovní cti a chování i mimo působnost SCM (zodpovídají oddíly)
- členové SCM a realizačního týmu hájí a ctí zájmy SCM na i mimo půdu SCM

11. Informovanost o SCM /internetové stránky/
- veškeré informace týkající se SCM (seznam členů, plán, realizační tým, kritéria, nominace.......) budou zveřejněny na stránkách:  http://zaciso.nord-service.cz/

12. Platnost směrnice
Směrnici schvaluje Valná hromada MSKS OB, stejně tak veškeré změny v jednotlivých bodech


