TRENÉRSKÉ LICENCE
NAŘÍZENÍ PŘEDSEDNICTVA 3/2017
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, nejbližším datem vydání bude 30. červen 2018.
Mimořádné vydání licence (při splnění podmínek pro její vydaní) je zpoplatněno částkou 1000 korun.
1.B.
T RENÉRSKÉ 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 (před rokem 2016) vydané trenérské licence zůstávají v platnosti.
1.D.
NUTNOST LICENCE
Licence trenéra amerického fotbalu bude počínaje sezónou 20201 povinná pro všechny garanty.

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 (VZST)
o Lze nahradit úspěšně dokončeným studiem na VŠ se sportovním zaměřením, případně na
VOŠ ČUS

3.

MOŽNOST VZDĚLÁVÁNÍ

3.A.
T RENÉRSKÉ 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 určenými začátečníkům (nicméně i zde se již
očekává elementární znalost fotbalu) a školící dny s tématy určenými pokročilejším trenérům.
Závěrečný test nutný pro vydání licence je postaven na znalosti témat probraných v ročníku určeném
pro začátečníky.2 Ročník pro pokročilé je určen pro individuální prohloubení znalostí trenérů.
1

Soutěžní řád pro sezónu 2017 i sezóny předcházející uvádí povinnost od sezóny 2019. K posunu dochází s ohledem na lepší
časovou posloupnost jednotlivých kroků. Nejbližším obdobím, kdy bude možné licenci získat bude jaro 2019 a soutěž
2019 by začínala ihned poté. Týmy by se tak do soutěže přihlašovaly v situaci, kdy by zamýšlení garanti ještě neměli
potvrzené licence. Díky posunu k tomuto již nemůže dojít – současně ale dojde také k tomu, že již na přihlášku bude
nutné uvádět licencované garanty, nikoliv pouze garanty „čekatele“
2
Test a obhajoba práce bude tedy vždy každý druhý rok, na jaře v lichý rok
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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.

4.

TRENÉRSKÉ ŠKOLÍCÍ DNY 2018

4.A.
ŠKOLITEL, KOORDINÁTOR ŠKOLENÍ
Stanoveným školitelem pro trenérské školící dny 2018 je Martin Kocián. Koordinátorem školení je Radim
Kroulík. Na něj se lze obracet s veškerými dotazy týkajícími se školících dnů.
Kontaktní email je kroulik@caaf.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, proběhnou 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:
 Víkend 20.1. a 21.1. (Martin Kocián)
o Sobota dopoledne (učebna)
 Man2man blitzes
 Zone blitzes
 DL games
o Sobota odpoledne (tělocvična)
 Man2man techniky pro DB
 Run fits techniky pro LB
 DL read keys techniky
o Neděle dopoledne (učebna)
 Defending 2x2 formace
 Defending 3x1 formace
 Defending 2 backs
o Neděle odpoledne (tělocvična)
 Defending special formace
 Offseason program
 Special teams specials (onside, hands team, fakes)
 Víkend 3.2. a 4.2. (Max Sommer, Martin Kocián)
o Sobota dopoledne (učebna)
 Inside zone
 Inside zone lock
 Pass pro (half slide, full slide)
o Sobota odpoledne (tělocvična)
 Inside zone individuals
 Pass pro individuals
 RB individuals
o Neděle dopoledne (učebna)
 Reading defenses
 Offensive goals philosophies
 Developing youth program
o Neděle odpoledne (učebna)
 Gameplanning/Playcalling
 Scouting/Scheming
 Questions and Answers
 Víkend 24.2. a 25.2. (Brandon Gorsuch, Martin Kocián)
o Sobota dopoledne (učebna)
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 Pass Quick Game
 Drop Back Pass
 Screens
o Sobota odpoledne (učebna)
 Run-Pass-Option
 Developing a QB
 Specials (Trick plays)
o Neděle dopoledne (učebna)
 Atacking Cover 1
 Atacking Cover 2
 Atacking Cover 3
o Neděle odpoledne (tělocvična)
 QB Individuals
 WR Individuals
 Víkend 10.3. 11.3. (Martin Kocián, Brandon Gorsuch, Max Sommer)
 Praktický kemp s týmem Hradcem Králové Dragons
 Průběh tréninku
 Rozpoznávání chyb a nedostatků a jejich eliminace
4.C.
PŘIHLAŠOVÁNÍ
Přihlašuje se do celého ročníku jako takového, přihlášky na jednotlivé školící dny nejsou nutné.
Přihlášky se posílají koordinátorovi školení.
Bez předchozího přihlášení není účast možná.
4.D.
POPLATEK ZA ÚČAST
Zájemci o účast jsou rozděleni do tří kategorií. Případný poplatek za účast musí být uhrazen předem.
 Člen ČAAF…
o S členstvím k 30.6.2016 a se zaplaceným ČPJ na rok 2016 i na rok 2017: Bez poplatku
o S členstvím k 30.6.2017: 1000 korun (za celý ročník)
 Ostatní: 5000 korun (za celý ročník)
ČAAF může ve výjimečných případech rozhodnout o změně kategorie zájemce.
4.E.
PODPORA (ŠKOLÍCÍ DNY)
O příspěvek na ubytování mohou do konce července 2018 žádat účastníci splňující tyto podmínky:
 Účast na alespoň 3 celých víkendech3
 Členství v klubu se sídlem alespoň 100 kilometrů od Pardubic (nebo místa konání)
 Splnění podmínky „Bez poplatku“
Výše příspěvku:
 3000 korun při kompletní účasti (všechny 4 víkendy)
 2000 korun při účasti o 3 víkendech
 Současně však do výše doložených nákladů na ubytování
Je nezbytné předložit kopie dokladů 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.
4.F.
PODPORA (VZST)
O příspěvek na absolvování kurzu VZST mohou do konce července 2018 žádat účastníci splňující tyto
podmínky:
 Úspěšné absolvování kurzu VZST zahájeného nejdříve v roce 2017
 Získání licence v řádném termínu v roce 2018
 Splnění podmínky „Bez poplatku“
Výše příspěvku je 3000 korun. Je nezbytné předložit doklady v akceptovatelném stavu o úhradě a
úspěšném absolvování kurzu. ČAAF má právo žádost o příspěvek zamítnout bez udání důvodu.

3

Tzn. na všech 6 dnech o daných 3 víkendech, a to vždy po celou dobu školícího dne
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5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato norma k 7.12.2017 nahrazuje všechny dřívější normy týkající se trenérských licencí a vzdělávání
trenérů, včetně Nařízení Předsednictva stejného označení vydaného v listopadu 2017.
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