TRENÉRSKÉ LICENCE
NAŘÍZENÍ PŘEDSEDNICTVA 2/2016
1. TRENÉRSKÉ LICENCE
Trenérské licence potvrzují způsobilost k vedení tréninků amerického fotbalu a vedení týmů
v zápasech. Licence přiděluje stanovený školitel, který celý program trenérského vzdělávání zaštiťuje
a je za něj zodpovědný. ČAAF licence vydává zpravidla v ročních intervalech.
1.A. Vydávání licencí
Licence jsou vydávané v ročních intervalech, v měsíci březnu. Mimořádné vydání licence (při splnění
podmínek pro její vydaní) je zpoplatněno částkou 1000 korun.
1.B. Trenérské třídy
Jedinou v současnosti vydávanou licencí je licence C (licence III. třídy). Vyšší licence momentálně
nejsou vydávané a není stanoven ani postup k jejich získání.
1.C. Starší licence
V minulosti vydané trenérské licence (C) zůstávají v platnosti.

2. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ LICENCE
Pořadí splnění jednotlivých podmínek není stanoveno. Po doložení splnění poslední z podmínek je
možné požádat o vydání licence.
Podmínky získání licence jsou:
 Úspěšně absolvovaný závěrečný test z nabytých znalostí
 Vypracování, přednes a úspěšné obhájení práce na vybrané fotbalové téma
 Úspěšně absolvovaný kurz Vědecký základ sportovního tréninku
o Lze nahradit úspěšně dokončeným studiem na VŠ se sportovním zaměřením, případně
na VOŠ ČUS

3. MOŽNOST VZDĚLÁVÁNÍ
3.A. Trenérské školící dny
ČAAF tyto školící dny pořádá v zimní přestávce. Účast je možná za podmínek vyhlášených před
konáním školení. Školící dny vede stanovený školitel, který rozhoduje o konkrétních tématech.
Účast na školících dnech pořádaných ČAAF není podmínkou získání licence, nicméně závěrečný test
je na probraných tématech postavený.
V ročních intervalech se střídají školící dny s tématy určeným začátečníkům (nicméně i zde se již
očekává elementární znalost fotbalu) a školící dny s tématy určeným pokročilejším trenérům.
Závěrečný test nutný pro vydání licence je postaven na znalosti témat probraných v ročníku určeném
pro začátečníky. Ročník pro pokročilé je určen pro individuální prohloubení znalostí trenérů.
3.B. Vědecký základ sportovního tréninku
Vědecký základ sportovního tréninku je obecný teoretický kurz společný pro všechny sporty a pořádají
jej vybrané akreditované instituce. Zpravidla je součástí kurzů pro trenéry II. třídy, nicméně jde o
samostatný blok přednášek, kterého se lze účastnit bez vazby na jiné sporty.
Kurz lze absolvovat na jakékoliv akreditované instituci, avšak akceptování kurzů je výhradně na
stanoveném školiteli a vždy doporučujeme nejprve ověřit vhodnost a akceptovatelnost vybraného
kurzu.
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4. TRENÉRSKÉ ŠKOLÍCÍ DNY 2016/2017
Text již není součástí normy jako takové. Jde o pokyny k ročníku 2016/2017.
4.A. Školitel
Stanoveným školitelem pro trenérské školící dny 2016/2017 je Martin Kocián. Koordinátorem školení je
Petr Košťál. Na něj se lze obracet s veškerými dotazy týkajícími se školících dnů.
Kontaktní email je Petr.Kostal@upce.cz, plné kontakty jsou k dispozici na webu ČAAF, v sekci
„Činovníci“.
4.B. Místo, termíny a témata školících dnů
Nedojde-li k nyní neočekávaným změnám, proběhnout všechny školící dny v Pardubicích. Teoretická
témata v prostorách univerzitní auly Univerzity Pardubice na Hradecké ulici, praktická témata
v tělocvičně, která bude stanovena později. Ve všech případech může dojít ke změně místa, účastníci
by v takovém případě byli informováni.
Jednotlivé termíny
 Sobota 10.12.: Základy sportovního tréninku, základy fotbalového tréninku, rozvržení sezóny,
základní útočná schémata
 Neděle 11.12.: Plánováni roku, sezóny, tréninkového cyklu, tréninkové jednotky, základní
obranná schémata
 Sobota 7.1.: Ofenzivní trénink podle pozic (praktické téma)
 Neděle 8.1.: Defenzivní trénink podle pozic (praktické téma)
 Sobota 21.1.: Special týmy - základní schémata, techniky, drily
 Neděle 22.1.: Trénink special týmů podle pozic (praktické téma)
 Sobota 4.2.: Příprava ofenzivního gameplanu - scouting, breakdown, gameplan, příprava
tréninkového cyklu, instalace gameplanu
 Neděle 5.2.: Příprava defenzivního gameplanu - scouting, breakdown, gameplan, příprava
tréninkového cyklu, instalace gameplanu
 Sobota 18.2.: Pravidla, normy
 Neděle 19.2.: Atletická příprava - offseason, posilovna, běhání, drily, techniky, programy
 Sobota 11.3. nebo neděle 12.3.: Test a prezentace prací
4.C. Přihlašování
Přihlašuje se do celého ročníku jako takového, přihlášky na jednotlivé školící dny nejsou nutné.
Přihlášky se posílají koordinátorovi školení.
4.D. Poplatek za účast
Zájemci o účast jsou rozděleni do tří kategorií. Případný poplatek za účast musí být uhrazen předem.
 Člen ČAAF se zaplaceným ČPJ na rok 2015 i na rok 2016: Bez poplatku
 Člen ČAAF nesplňující podmínku úhrady ČPJ: 1000 korun (za celý ročník)
 Nečlen ČAAF: 5000 korun (za celý ročník)
ČAAF může ve výjimečných případech rozhodnout o změně kategorie zájemce.
Bez předchozího přihlášení je účast možná rovněž, nicméně jen v případě úhrady účastnického
poplatku v hotovosti a ve výši jako pro nečlena, tzn. 5000 korun.
4.E. Podpora (školící dny)
Účastníci, kteří absolvují alespoň 8 celých školících dnů (resp. 4 celé víkendy), jsou členy klubů
vzdálených alespoň 100 kilometrů od Pardubic (nebo místa konání) a spadají do kategorie „Bez
poplatku“, mohou do konce února 2017 požádat o příspěvek na ubytování.
Výše příspěvku bude 3000 korun při kompletní účasti, 2000 korun při účasti o 4 víkendech. Současně
však do výše doložených nákladů na ubytování (je nezbytné předložit doklady o úhradě ubytování
v akceptovatelném stavu a s jasným uvedením plátce i ubytovacího zařízení).
ČAAF má právo žádost o příspěvek zamítnout bez udání důvodu. Na dopravu nebo stravování
podporu čerpat nelze.

Trenérské licence, strana 2

4.F. Podpora (vědecký základ sportovního tréninku)
Účastníci, kteří absolvují alespoň 8 celých školících dnů (resp. 4 celé víkendy) a spadají do kategorie
„Bez poplatku“, mohou do konce listopadu 2017 požádat o příspěvek na účast na úspěšně
absolvovaném kurzu.
Výše příspěvku bude 3000 korun. Je nezbytné předložit doklady v akceptovatelném stavu o úhradě a
úspěšném absolvování kurzu.
Podpora se týká jen kurzů zahájených i dokončených mezi lednem 2016 a listopadem 2017.
ČAAF má právo žádost o příspěvek zamítnout bez udání důvodu.
4.G. Zvláštní seminář
V sobotu 22.10. se koná zvláštní seminář nezařazený mezi školící dny, nicméně rovněž věnovaný
trenérskému vzdělávání. Daniel Leško na něm projde oba kvalifikační zápasy reprezentace dospělých
na turnaji ve Velké Británii, kde zcela prakticky vysvětlí volbu jednotlivých akcí, přizpůsobování hře
soupeře apod. V první polovině dne pak přednese téma skauting soupeře a rozklíčování obrany
z videa a příprava gameplanu.
Účast na tomto semináři je bez poplatku pro všechny zájemce.

Trenérské licence, strana 3

