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

1.

ŠKOLÍCÍ DNY

Letošní ročník obsahově navazuje na ročník loňský. Není určen naprostým začátečníkům, obsahem
školících dnů nejsou naprosté trenérské základy. Všechny školící dny jsou koncipovány tak, aby
obsahem navazovaly na loňský ročník.
1.A. ŠKOLITEL
Stanoveným hlavním školitelem pro trenérské školící dny 2019/2020 je Martin Kocián.
1.B. KOORDINÁTOR ŠKOLENÍ
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“.
1.C. MÍSTO, TERMÍNY, TÉMATA
Nedojde-li k nyní neočekávaným změnám, proběhnou všechny školící dny v Pardubicích v univerzitním
komplexu. Konkrétní místa a časy budou účastníkům zaslány emailem.
Jednotlivé termíny:
 Víkend 7.12. a 8.12. - Obrana
o 30 front pressure package, Tackling fundamentals, LB fundamentals, Coverage variations
vs 3×1, DL games, 3-4 box, Prevent coverages, DB techniques and reads in cover 2
 Víkend 4.1. a 5.1. – Special týmy
o Konkrétní témata budou zveřejněna později
 Víkend 18.1. a 19.1 - Útok
o Konkrétní témata budou zveřejněna později

2.

ÚČAST

Účast na letošním ročníku není podmíněna účastí na ročníku loňském nebo jakémkoliv jiném školení.
Školící dny jsou otevřeny všem trenérům. Pouze platí upozornění na mírně pokročilou látku prohlubující
loňské prezentace.
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 1.1.2018 a se zaplaceným ČPJ na rok 2018 i na rok 2019: Bez poplatku
o S členstvím k 1.1.2019: 1000 korun (za celý ročník)
 Ostatní: 5000 korun (za celý ročník)
ČAAF může ve výjimečných případech rozhodnout o změně kategorie zájemce.

3.

PŘÍSPĚVKY ÚČASTNÍKŮM

3.A. UBYTOVÁNÍ
ČAAF nebude přispívat na ubytování stejným způsobem jako v minulých letech, ale ubytování (vždy ze
soboty na neděli) bude účastníkům v městě školení zajišťovat napřímo.
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V případě zájmu o zajištění ubytování je nutné přihlásit se na školící víkend nejpozději v neděli před
školícím víkendem. Zajištěných míst bude standardně nejvýše 10, v případě většího zájmu rozhodne
rychlost přihlášení, účast na minulých školeních, případně cestovní vzdálenost.
Nutností je splnění podmínky „Bez poplatku“ (viz bod Poplatek za účast). V případě neúčasti budou
náklady na propadnutou rezervaci požadovány k proplacení.
3.B. VĚDECKÝ ZÁKLAD SPORTOVNÍHO TRÉNINKU (VZST)
O příspěvek na absolvování kurzu VZST mohou do konce června 2020 žádat účastníci splňující tyto
podmínky:
 Úspěšné absolvování kurzu VZST zahájeného v roce 2019 nebo v roce 2020
 Získání licence v roce 2020
 Splnění podmínky „Bez poplatku“ (viz bod Poplatek za účast)
Výše příspěvku je až 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.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.

4.

TRENÉRSKÉ LICENCE
Ačkoliv tento ročník není určený začátečníkům, lze i letos absolvovat test a přednést prezentaci, tzn.
splnit jedny z podmínek pro získání trenérské licence. (Jediným) testovacím dnem bude neděle 1.12.,
přihlášky je třeba poslat do 25.11.
Testovacího dne se netýkají ani poplatky za účast, ani zajištění ubytování.
5.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tato směrnice vstupuje v účinnost dnem svého vydání. Současně nahrazuje směrnici Předsednictva
5/2018, která se tímto ruší.
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