TRENÉRSKÁ ŠKOLENÍ 2018/2019
SMĚRNICE PŘEDSEDNICTVA 5/2018
Směrnice vyhlašuje trenérská školení probíhající v zimní přestávce mezi sezónami 2018 a 2019. Tento
cyklus školení je zásadní pro získávání trenérských licencí povinných od sezóny 2020.
Směrnice doplňuje Nařízení Předsednictva 3/2018, které obecně upravuje vzdělávání trenérů.

1.

TRENÉRSKÉ ŠKOLÍCÍ DNY 2018/2019

1.A.
ŠKOLITEL, KOORDINÁTOR ŠKOLENÍ
Stanoveným hlavním školitelem pro trenérské školící dny 2018/2019 je Martin Kocián. 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.B.
MÍSTO, TERMÍNY A TÉMATA ŠKOLÍCÍCH DNŮ
Nedojde-li k nyní neočekávaným změnám, proběhnou všechny školící dny v Pardubicích. Konkrétní
místa a časy budou účastníkům zaslány emailem. Účastníci by byli rovněž informováni v případě změně
města školení.
Jednotlivé termíny:
 Víkend 24.11. a 25.11.
o Sobota: Základy sportovního tréninku, základy fotbalového tréninku, rozvržení sezóny,
základní útočná schémata
o Neděle: Plánováni roku, sezóny, tréninkového cyklu, tréninkové jednotky, základní obranná
schémata
 Víkend 15.12. a 16.12.
o Sobota: Ofenzivní trénink podle pozic
o Neděle: Defenzivní trénink podle pozic
 Víkend 5.1. a 6.1.
o Sobota: Příprava ofenzivního gameplanu - scouting, breakdown, gameplan, příprava
tréninkového cyklu, instalace gameplanu
o Neděle: Příprava defenzivního gameplanu - scouting, breakdown, gameplan, příprava
tréninkového cyklu, instalace gameplanu
 Víkend 19.1. a 20.1.
o Sobota: Special týmy - základní schémata, techniky, drily, trénink podle pozice
o Neděle: Pravidla a normy ČAAF, základy atletické přípravy
 Únor (bude upřesněno dle možností školitele i účastníků)
o Test a prezentace prací

2.

ÚČAST

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 ZA ÚČAST
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 30.6.2017 a se zaplaceným ČPJ na rok 2017 i na rok 2018: Bez poplatku
o S členstvím k 30.6.2018: 1000 korun (za celý ročník)
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 Ostatní: 5000 korun (za celý ročník)
ČAAF může ve výjimečných případech rozhodnout o změně kategorie zájemce.

3.

PŘÍSPĚVKY ÚČASTNÍKŮM

3.A.
UBYTOVÁNÍ
O příspěvek na ubytování mohou do konce března 2019 žádat účastníci splňující tyto podmínky:
 Účast na alespoň 3 celých víkendech1
 Splnění podmínky „Bez poplatku“ (viz bod Poplatek za účast)
Výše příspěvku:
 3000 korun při kompletní účasti (všechny 4 víkendy)
 2000 korun při účasti o 3 víkendech
 Současně však do výše doložených nákladů na ubytování
Je nezbytné předložit kopie dokladů o úhradě ubytování v akceptovatelném stavu a s jasným uvedením
plátce i ubytovacího zařízení. ČAAF má právo žádost o příspěvek zamítnout bez udání důvodu. Na
dopravu nebo stravování příspěvek čerpat nelze.
3.B.
VĚDECKÝ ZÁKLAD SPORTOVNÍHO TRÉNINKU (VZST)
O příspěvek na absolvování kurzu VZST mohou do konce června 2019 žádat účastníci splňující tyto
podmínky:
 Úspěšné absolvování kurzu VZST zahájeného v roce 2018 nebo v roce 2019
 Získání licence v roce 2019
 Splnění podmínky „Bez poplatku“ (viz bod Poplatek za účast)
Výše příspěvku je 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.

1

Tzn. na všech 6 dnech o daných 3 víkendech, a to vždy po celou dobu školícího dne
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