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1.

CO JSOU TRENÉRSKÉ KONZULTACE

ČAAF prostřednictvím trenérských konzultací nabízí svým členským klubům možnost využití
„trenérských konzultantů, kteří zejména méně vyspělým klubům mohou pomoci s trenérským rozvojem.
Trenérský konzultant by měl být vzdáleným asistentem, resp. mentorem hlavního trenéra týmu, resp.
klubu. Mají-li dle SŘ odpovědnost za trenérsko-metodický rozvoj klubu jeho garanti, tak je trenérský
konzultant partnerem těchto klubových garantů, kterým do určité míry předává praktické rady, jak
trenérsky vést klub a doplňuje jejich poznatky z trenérských školení.
Trenérský konzultant naopak není „externím hlavním trenérem“ a jeho rolí nemá být zastupovat nebo
dokonce outsourcovat nefunkční trenérský staff v klubu.
Přínos zavedení těchto konzultací bude po sezóně vyhodnocen a poté bude rozhodnuto o ukončení
nebo pokračování projektu.

2.

REALIZACE

2.A. SEZNAM KONZULTANTŮ
Konzultanty pro sezónu 2019 jsou:
 Josef Fuksa
 Radim Kroulík
 Daniel Leško
 Bohuslav Rom
 Vlastimil Tománek
Kontakty na konzultanty jsou zvedeny v Adresáři ČAAF.
2.B. MOŽNOST VYUŽITÍ
Každý klub má během sezóny možnost využít tři konzultace přímo u sebe a čtvrtou online (emaily,
skype, telefon…). Celkem tedy čtyři konzultace, přičemž není podmínkou, aby všechny tyto konzultace
prováděl stejný guru, lze je i kombinovat.
Možnost konzultací mají všechny členské kluby ČAAF a početní omezení se vztahuje na kluby, nikoliv
na týmy (platí vazba na trenérské garanty, kteří by poznatky z konzultací měli aplikovat ve všech svých
týmech).
Konzultací lze využívat v období od 1.3. do 30.10. a před zahájením konzultací je nutné klubový záměr
oznámit sekretáři ČAAF (na email info@caaf.cz).
2.C. CENA
Cena konzultace je 2000 korun plus cestovné (zpravidla 6 Kč za kilometr každým směrem). Celý náklad
ve vztahu ke guru hradí ČAAF, která poté klubu přefakturuje polovinu nákladů. Z hlediska klubu tedy
lze říct, že jeho náklady na jednu konzultaci jsou 1000 korun a cestovné za jeden směr.

3.

ÚČINNOST
Tato Směrnice je účinné od 1.3.2019 a nahrazuje Směrnici Předsednictva 4/2018.
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