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1.

TRENÉRSKÉ LICENCE

Trenérské licence potvrzují způsobilost k vedení tréninků amerického fotbalu a vedení týmů v zápasech.
Licence přidělují stanovení školitelé, kteří program trenérského vzdělávání zaštiťují a jsou za něj
zodpovědní.
1.A. Vydávání licencí
Licence jsou vydávané v ročních intervalech, vždy k 31. květnu daného roku. Mimořádné vydání licence
(při splnění podmínek pro její vydání) je zpoplatněno částkou 1000 korun.
Seznam licencovaných trenérů a jejich členských klubů je v Adresáři ČAAF a aktualizuje se k řádnému
datu vydání nových licencí.
1.B. Trenérské třídy
Jedinou v současnosti vydávanou licencí je licence C (licence III. třídy). Tato licence se vydává odděleně
pro tackle fotbal a pro flag fotbal a potvrzují tedy trenérskou způsobilost pro danou formu amerického
fotbalu.
Vyšší licence formu nerozlišují, spojují tedy tackle fotbal i flag fotbal do jediné společné licence a jsou
udělovány komplexním odborníkům na americký fotbal. Vyšší licence však momentálně nejsou
vydávané a není stanoven ani postup k jejich získání.
1.C. Nutnost licence
Licence trenéra amerického fotbalu je počínaje sezónou 2020 povinná pro všechny garanty.

2.

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ LICENCE

2.A. Tackle
Pořadí splnění jednotlivých podmínek není stanoveno. Po doložení splnění poslední z podmínek je
možné požádat o vydání licence.
Podmínky získání licence jsou:
 Úspěšně absolvovaný test v rámci trenérských školících dnů
 Vypracování, přednes a úspěšné obhájení práce na vybrané fotbalové téma v rámci trenérských
školících dnů
 Úspěšně absolvovaný kurz Vědecký základ sportovního tréninku (VZST). Tuto podmínku lze
nahradit některou z následujících možností
o Alespoň titul Bc. získaný na české VŠ se sportovním zaměřením
o Titul DiS. získaný na VOŠ ČUS
o Nepřetržité členství v ČAAF alespoň od roku 2014, tzn. minimálně pět celých kalendářních
let
o Absolvování sportovního programu na univerzitě v USA
o Ve výjimečných případech smí školitel akceptovat i jiné nahrazení, které však stále ctí
ducha podmínky, tzn. sportovní vzdělání nebo dlouhodobá fotbalová zkušenost
2.B. Flag
Podmínky získání licence jsou:
 Účast na trenérských školících dnech v rozsahu 30 hodin
 Úspěšně absolvovaný test v rámci trenérských školících dnů
 Vypracování, přednes a úspěšné obhájení práce na vybrané fotbalové téma v rámci trenérských
školících dnů
 Dosažení věku 18 let
Po splnění podmínek je možné požádat o vydání licence.
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3.

MOŽNOST VZDĚLÁVÁNÍ

3.A. Trenérské školící dny (tackle)
ČAAF trenérské školící dny pořádá v zimní přestávce. Trenérské školící dny vede stanovený školitel,
který rozhoduje o konkrétních tématech.
Účast je možná za podmínek vyhlášených směrnicí Předsednictva před konáním školení. Směrnice
mimo školitele a termínů stanovuje i koordinátora trenérských školících dnů, možné poplatky za účast,
případně možné příspěvky účastníkům.
V ročních intervalech se střídají trenérské školící dny s tématy určenými začátečníkům a trenérské
školící dny s tématy určenými pokročilejším trenérům.
Účast na trenérských školících dnech určených začátečníkům (nicméně i zde se již očekává elementární
znalost fotbalu) není podmínkou získání licence, avšak závěrečný test je postavený na tématech
probraných v tomto ročníku.
Účast na trenérských školících dnech určených pokročilým, tedy se zaměřením na prohloubení znalostí
trenérů, není podmíněna držením trenérské licence, avšak do značné míry vyžaduje znalosti na úrovni
držitele z prostého důvodu pochopení látky.
3.B. Trenérské školící dny (flag)
ČAAF trenérské školící dny pořádá v zimní přestávce. Trenérské školící dny vede stanovený školitel,
který rozhoduje o konkrétních tématech.
Účast je možná za podmínek vyhlášených směrnicí Předsednictva před konáním školení. Směrnice
mimo školitele a termínů stanovuje i koordinátora trenérských školících dnů, možné poplatky za účast,
případně možné příspěvky účastníkům.
3.C. VZST
VZST je obecný teoretický kurz společný pro všechny sporty a pořádají jej vybrané akreditované
instituce. Často je součástí kurzů pro trenéry II. třídy (licence B), 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.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Toto Nařízení k 2.1.2020 nahrazuje Nařízení Předsednictva 1/2019. Nařízení bylo aktualizováno
23.1.2020.
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