Zápis ze společné schůze TMK ČAST s předsedy TMK KSST
Termín a místo konání: 29. 8. 2015 od 11,00 do 13,30 hod. v Olomouci při WT Czech Open
Přítomni za TMK ČAST: Marta Novotná, Jiří Pischel, Martin Lučan, Karel Chyba, Martin
Protiva, Jindřich Bíla, Jan Poledne – poslední 3 jmenovaní zároveň zástupci krajů
Omluveni: Hana Šopová, Pavel Steffek
Přítomní zástupci krajů: JUDr. Ivan Dospíšil, Josef Jungvirt, Jiří Novák, Otomar Maťátko, Alois
Ondráček, Miloš Zelený
Omluveni: Jaroslav Vlček, Tomáš Malík
Neomluveni: Vladimír Kulich /STČ/, Stanislav Teplan /VY/, Ivo Pavlínek /MS/

Projednávaná témata:
1. Aktualizace směrnice ČAST č.3/2014 k udělování trenérských licencí
2. Seznamy a evidence trenérů C a D licencí – převod do jednotného systému
3. Elektronické trenérské průkazy, aktualizace platnosti
4. Nabídka školícího týmu pro školení C a D licencí
5. Zavedení trenérské kategorie „Zasloužilý trenér“
6. Různé

Ad. 1. TMK ČAST doporučuje změnu podle návrhu Tomáše Malíka, tj. aby se platnost
licence nevztahovala na kalendářní rok, ale na závodní období. Tím bude směrnice
v plném souladu se soutěžním řádem.
Další podstatnou změnou bude evidence trenérských licencí prostřednictvím Registru
ČAST, kterou bude provádět u A a B licencí ČAST, u C licencí KSST a u D licencí RSST.
Licence trenéra budou vedeny v elektronické formě, namísto dosavadních průkazek.
Trenér pak může požádat svaz, který školení provádí a licence uděluje o vydání potvrzení,
proti úhradě administrativního poplatku ve výši 100,-Kč za každé potvrzení.
Aktualizace směrnice bude zveřejněna po schválení VV.
Ad. 2. Po dlouhé diskuzi a výměně zkušeností z dosavadní praxe bylo dohodnuto, že
evidenci trenérů v rámci Registru a vystavování elektronických licencí bude plně
v kompetenci: u C licencí KSST, a u D licencí RSST po převodu do jednotného systému.
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Předsedkyně TMK ČAST důrazně žádala zástupce krajů, aby prováděli kontrolu plnění
podmínek daných SŘ, týkající se kvalifikace trenérů v nižších soutěžích, jako jednoho
z prostředků, jak zvýšit zájem klubů o školení trenérů C a D licencí. Současná praxe je
v různých krajích diametrálně odlišná.
Ad. 3. Jan Poledne informoval o současném stavu příprav převodu evidence trenérských
licencí a aktualizace jejich platnosti do elektronické podoby, které probíhají ve spolupráci
s registračně-informační komisí ČAST. Předpoklad je, že převedení do jednotného
systému by se mělo realizovat do konce listopadu 2015.
Ad. 4. Zástupci krajů doporučili, aby byl sestavený lektorský tým pro školení C a D licencí,
který by byl zveřejněn na webu ČAST . KSST nebo RSST by pak měly možnost tyto lektory
požádat o obsahové zajištění školení.
Ad. 5. Všichni přítomní se shodli na tom, že tato kategorie by měla být zachována, ale je
třeba dopracovat způsob výběru a formu udělování tohoto titulu.
Ad. 6. J. Jungvirt vznesl dotaz, jestli by bylo možné zabudovat do systému podpory
talentované mládeže také menší centra, která by vznikla při regionálních svazech.
M. Novotná projedná tuto záležitost s předsedou KM ČAST Martinem Linertem.
M. Protiva projevil zájem o uspořádání mezinárodní konference trenérů pod záštitou
ETTU, obdobu konference konané v roce 2012 v Plzni. M. Novotná projedná
s manažerem ETTU Nevenem Cegnarem.
J. Jungvirt se informoval o termínu vydání nové příručky pro trenéry, kterou připravuje
M. Novotná: předpokládaný termín dokončení je do konce roku 2015.

Zapsala: M. Novotná
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