TRENÉRSKÉ KURZY 2020/2021
SMĚRNICE PŘEDSEDNICTVA 3/2021
Směrnice upravuje trenérské kurzy tackle fotbalu a flag fotbalu probíhající v zimní přestávce mezi
sezónami 2020 a 2021 (kurzy 20/21). Směrnice doplňuje Nařízení Předsednictva, které obecně
upravuje vzdělávání trenérů.
Směrnici vydalo Předsednictvo ČAAF dne 22. října 2020 jako směrnici Předsednictva 5/2020 kdy
nahradila směrnici Předsednictva 1/2020. Dne 28. ledna 2021 došlo k aktualizaci směrnice (úpravy jsou
barevně zvýrazněny) a jejímu přečíslování na směrnici Předsednictva 3/2021. Směrnice je účinná ode
dne vydání, resp. její aktualizace.

1.

ÚČAST
Kurzy jsou otevřeny všem trenérům, kteří jsou členy ČAAF.
1.A. PŘIHLAŠOVÁNÍ
Přihlašuje se do celého ročníku kurzů jako takového, přihlášky na jednotlivá školení nejsou nutné.
Přihlášky se posílají koordinátorovi daného školení.
Bez předchozího přihlášení není účast možná.
Zájemce o oba oddělené kurzy, tedy flagový i tacklový, se musí přihlásit zvlášť na oba tyto kurzy.
1.B. POPLATEK
Poplatek spojený s kurzem musí uhradit pouze členové, jejichž členství vzniklo po 1.7.2020 a tento
poplatek činí 2000 Kč. Poplatek musí být uhrazen předem a v případě účasti na flagovém i tacklovém
kurzu je nutné uhradit poplatek dvakrát. Potvrzení o platbě se nevystavuje, dokladem o zaplacení je
výpis z bankovního účtu plátce, titulem k platbě je tato směrnice.
V ostatních případech je účast možná bez poplatku.

2.

ŠKOLENÍ, FLAG

2.A. ŠKOLITEL
Stanoveným hlavním školitelem pro flagový kurz 20/21 je Bohuslav Rom.
2.B. KOORDINÁTOR KURZU
Koordinátorem kurzu je Bohuslav Rom. Na něj se lze obracet s veškerými dotazy týkajícími se školení.
Kontaktní email je rom@caaf.cz, plné kontakty jsou k dispozici na webu ČAAF, v sekci „Činovníci“.
2.C. TERMÍNY
Flagový kurz proběhne o dvou školeních, která budou identická, tzn. nutností je účast na (alespoň)
jednom školení.
Jednotlivé termíny:
 Víkend 12.12. a 13.12. – online platforma Zoom
 Víkend 30.1. a 31.1. – online platforma Zoom
Témata (shodná pro obě školení):
 Základy sportovního tréninku dětí
 Pravidla flag fotbalu
 Herní dovednosti dle pozic, základní herní schémata útoku a obrany, hlášení akcí útoku a obrany

3.

ZKOUŠKA, FLAG
Zkouškou se rozumí absolvování testu a přednes prezentace. Účast na zkoušce je podmíněna účastí
na školících dnech. Na zkoušku je nutné samostatné přihlášení.
Termín a místo konaní zkoušky budou vyhlášeny později.
4.

ŠKOLENÍ, TACKLE

Kurz 20/21 je určený začátečníkům.
4.A. ŠKOLITEL
Stanoveným hlavním školitelem pro tacklový kurz 20/21 je Martin Kocián.
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4.B. KOORDINÁTOR ŠKOLENÍ
Koordinátorem kurzu 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.C. TERMÍNY
Jednotlivé termíny:
 Víkend 21.11. a 22.11.
o Online platforma Zoom
o Témata
 Základy sportovního tréninku, základy fotbalového tréninku
 Plánování roku, sezony, tréninkového cyklu
 Atletická příprava (offseason, posilovna, běhání, drily, techniky, programy)
 Pravidla
 Víkend 9.1. a 10.1.
o Dle možností proběhne školení buď v Pardubicích, nebo na online platformě Zoom
o Témata
 Základní útočná schémata
 Příprava ofenzivního gameplanu (scouting, breakdown, gameplan, příprava
tréninkového cyklu, instalace gameplanu)
 Special týmy (základní schémata, techniky, drily) – Část 1
 Víkend 23.1. a 24.1.
o Dle možností proběhne školení buď v Pardubicích, nebo na online platformě Zoom
o Témata
 Základní obranná schémata
 Příprava defenzivního gameplanu (scouting, breakdown, gameplan, příprava
tréninkového cyklu, instalace gameplanu)
 Special týmy (základní schémata, techniky, drily) – Část 2
 Víkend 13.3. a 14.3.
o Dle možností proběhne školení buď v Pardubicích, nebo na online platformě Zoom
o Témata
 Praktická ukázka tréninku útočných pozic
 Praktická ukázka tréninku obranných pozic
 Praktická ukázka tréninku special týmů

5.

ZKOUŠKA, TACKLE
Zkouškou se rozumí absolvování testu a přednes prezentace. Účast na zkoušce není podmíněna účastí
na školících dnech ani úhradou poplatku. Na zkoušku je nutné samostatné přihlášení.
Zkouška proběhne 3.4. Buď v Pardubicích, nebo na online platformě Zoom.
6.

PŘÍSPĚVKY ÚČASTNÍKŮM

6.A. UBYTOVÁNÍ
ČAAF účastníkům nepřispívá na ubytování ani jinak na samotnou účast na školeních.
6.B. VĚDECKÝ ZÁKLAD SPORTOVNÍHO TRÉNINKU (VZST)
O příspěvek na absolvování kurzu VZST mohou do konce června 2021 žádat účastníci splňující tyto
podmínky:
 Úspěšné absolvování kurzu VZST zahájeného v roce 2020 nebo v roce 2021
 Získání licence trenéra tackle fotbalu v roce 2021
 Splnění podmínky umožňují účast na kurzu bez poplatku
Výše příspěvku je až 3000 korun a odpovídá tedy zhruba poplatku spojenému s účastí na kurzu VZST.
Je nezbytné předložit doklady v akceptovatelném stavu o úhradě a úspěšném absolvování kurzu. ČAAF
má právo žádost o příspěvek zamítnout bez udání důvodu.
6.C. ZAHRANIČNÍ ŠKOLENÍ
Předsednictvo může ad hoc vyhlásit podporu týkající se účasti na zahraničních školeních. Vyhlášení
podpory by bylo prostřednictvím webu ČAAF a v rámci školení.
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