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Školení trenérů B licence v roce 2017

Trenérská licence je dokument, který prokazuje odbornou způsobilost držitele vykonávat trenérskou
práci ve stolním tenise v ČR.
Finanční náklady spojené se školením a udělením trenérské licence si hradí každý účastník sám.

Podmínky pro udělení trenérské licence B a cílová skupina:
Trenérská licence B – pro trenéry pracující v oblasti výkonnostního a vrcholového stolního tenisu.
Školení provádí ČAST ve spolupráci s FTVS Praha, FSpS MU Brno nebo ČUS, příp. další institucí s
příslušnou akreditací k provádění školení.
1. Minimální věk účastníků je 18 let.
2. Dokončené středoškolské vzdělání ukončené maturitou.
3. Držitel platné C licence s minimálně roční praxí.
4. Reprezentanti ČR, účastníci ME nebo MS dospělých se mohou na školení přihlásit bez předchozího
udělení licence C.
5. Účast na školení obecné části v rozsahu 50 hodin zakončenou písemným testem a účast na školení
speciální části v rozsahu 100 hodin. Specializace probíhá ve dvou cyklech.
Na závěr 1. cyklu obdrží trenéři témata závěrečných prací, které odevzdají při zahájení 2. cyklu školení.
Na závěr 2. cyklu je školení ukončeno složením závěrečné zkoušky, která se skládá z 3 částí: ústní
zkoušky, praktické zkoušky a obhajoby závěrečné práce. Pokud trenér závěrečnou práci v řádném
termínu neodevzdá, nemůže být připuštěn k závěrečné zkoušce a musí požádat o náhradní termín až po
splnění všech podmínek. Uskutečnění závěrečné zkoušky v náhradním termínu je zpoplatněno částkou
1000,- Kč.
6. Úhrada poplatku za udělení licence pořadatelskému svazu je 900,-Kč.
7. Účastníci školení musí splnit všechny podmínky pro udělení licence do 2 let od doby zahájení studia.
8. Záznam o licenci trenéra je veden v elektronické podobě. Trenér může požádat svaz, který školení
nebo doškolení pořádal, o vystavení certifikátu trenéra stolního tenisu příslušné licence. Tomuto svazu
náleží administrativní poplatek ve výši 100,- Kč za každý jeden certifikát.
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9. Pořadatel příslušného školení je povinen evidovat seznam všech zúčastněných, včetně podpisu
každého účastníka.
Účastnický poplatek za oba cykly speciální části činí v tomto roce 5000,-Kč. Zájemci o studium musí tuto
částku uhradit před zahájením 1. cyklu školení na účet ČAST a prokázat se dokladem o zaplacení.
Termín 1. cyklu školení specializace je ve dnech 9. - 13. 6. 2017 ve Vlašimi.
Případní další zájemci o školení, kromě těch, kteří se již přihlásili, se mohou ještě dodatečně přihlásit u
vedoucí školení paní Hany Šopové na adrese: hana.sopova@seznam.cz

Marta Novotná, předsedkyně TMK ČAST
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