FLAGOVÁ TRENÉRSKÁ ŠKOLENÍ 2020
SMĚRNICE PŘEDSEDNICTVA 4/2020
Směrnice vyhlašuje flagová trenérská školení probíhající v zimní přestávce mezi sezónami 2019 a 2020.
Směrnice doplňuje Nařízení Předsednictva, které obecně upravuje vzdělávání trenérů.

1.

ŠKOLÍCÍ DNY

1.A. ŠKOLITEL A KOORDINÁTOR ŠKOLENÍ
Stanoveným hlavním školitelem pro trenérské školící dny 2020 a současně koordinátorem školení je
Bohuslav Rom. Na něj se lze obracet s veškerými dotazy týkajícími se školících dnů.
Kontaktní email je rom@caaf.cz, plné kontakty jsou k dispozici na webu ČAAF, v sekci „Činovníci“.
1.B. MÍSTO, TERMÍNY, TÉMATA
Nedojde-li k nyní neočekávaným změnám, proběhnou školící dny ve Sportcentru Brandýs nad Labem,
resp. Příbrami. Konkrétní místa a časy budou účastníkům zaslány emailem.
Jednotlivé termíny:
 Víkend 7.3. a 8.3. (Brandýs) – Teoretická a praktická cvičení, celkem 15 hodin
 Víkend 14.3. a 15.3. (Brandýs) – Teoretická a praktická cvičení, celkem 15 hodin
 Sobota 21.3. (Příbram) – Pouze test a přednes prací

2.

ÚČAST

Školící dny jsou otevřeny všem trenérům.
2.A. 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.
2.B. POPLATEK
Zájemci o účast jsou rozděleni do tří kategorií. Případný poplatek za účast musí být uhrazen předem.
Potvrzení o platbě se nevystavuje, dokladem o zaplacení je výpis z bankovního účtu plátce, titulem
k platbě je tato směrnice.
 Člen ČAAF…
o S členstvím k 1.1.2019 a se zaplaceným ČPJ na rok 2019: Bez poplatku
o S členstvím k 1.1.2020: 1000 korun
 Ostatní: 5000 korun
ČAAF může ve výjimečných případech rozhodnout o změně kategorie zájemce.

3.

PŘÍSPĚVKY ÚČASTNÍKŮM
Účastnící se školení účastní na vlastní náklady a nemají nárok na žádnou formu příspěvku.
4.

TRENÉRSKÉ LICENCE

Absolvování školících dnů společně s absolvovaným testem a obhajobou práce zavdává nárok na
trenérskou licence C na flag fotbal. Držitelé těchto licencí mohou být licencovanými garanty ve smyslu
Propozic flagových soutěží a Nařízení Předsednictva o klubové podpoře.

5.

ÚČINNOST

Účinnost této směrnice je od 23. ledna 2020.

Směrnice Předsednictva

