Vážení trenéři, organizační pracovníci,
Dne 17.9.2017 – Neděle - od 9.00 hod. do 17.00 hod pořádá Jč KSST v Sokolovně ve
Strakonicích, Na stráži 340, školení trenérů lic „D“a doškolení trenérů lic“C“ a „D „
Školení provede školící a lektorská komise Jč KSST ve složení Ing. Josef Jungvirt a Michal
Vávra, oba držitelé lic „B“.
Program školení :
A:noví uchazeči:
Lic D: doba školení 12 hod ( 6 hod. domácí samostudium, 6 hod na školení )
9.00 - 11.30 teorie
11.30 - 12.00 praxe v herně
12.00-14.00 vedení tréninku dětí
14.00 – 15.30 praxe,pohovor
B: doškolení lic. C,D
Začátek v 11.30 hod
Doba trvání 4 hod.
Výtah ze směrnice pro udělování trenérských licencí:
Doba platnosti trenérských licencí je 5 závodních období.
Pokud trenér požádá o prodloužení licence před skončením platnosti licence, je povinen se
zúčastnit doškolovacích seminářů a uhradit následující účastnický poplatek:
• licence D:100.-Kč,
• licence C: 200.-Kč,
7 Pokud trenér požádá o prodloužení platnosti licence po skončení její platnosti,je povinen se
zúčastnit doškolení a uhradit následující poplatek:
Licence/Doba propadlé licence
0,5 - 1 rok 1-2 roky 2-5 let
D 150,00 Kč 200,00 Kč 250,00 Kč
C 300,00 Kč 400,00 Kč 500,00 Kč
Rozsah doškolení pro D a C licence jsou 4 hodiny
3.1 Trenérská licence D –pro trenéry pracující v oblasti masového stolního tenisu.
3.1.1 Minimální věk účastníků je 16 let.
3.1.2 Účast na školení trenérů v rozsahu 12 hod.,a s obsahem podle jednotného
metodického pokynu.
3.1.3 Účast na závěrečném pohovoru.
3.1.4 Úhrada poplatku za udělení licence pořadatelskému svazu ve výši 300,-Kč.
3.2 Trenérská licence C – pro trenéry pracující v oblasti výkonnostního stolního tenisu Školení
provádí KSST (nebo po dohodě s ČAST) – KSST je povinen oznámit datum a místo školení
na sekretariát ČAST a předsedu TMK ČAST alespoň 1 měsíc před datem konání
školení.Četnost školení se řídí potřebami KSST nebo ČAST.
3.2.1 Minimální věk účastníků je 18 let.
3.2.2 Účast na školení trenérů v rozsahu 32 hodin a s obsahem podle jednotného
metodického pokynu.
3.2.3 Úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky.
3.2.4 Úhrada poplatku za udělení licence pořadatelskému svazu je 600,-Kč.
Ustanovení SŘ o počtu trenérů:
322.01Přihlášená družstva mužů nebo žen, která mají startovat v celostátní, krajské či regionální
soutěži, musí splňovat tyto podmínky:
a) Oddíl musí mít kvalifikované trenéry:

- pro každé družstvo v extralize: trenéra s licencí nejméně B,
- pro jedno nebo více družstev v I. a II. lize: trenéra s licencí nejméně B,
- pro jedno nebo více družstev ve III. lize a v přeboru kraje: trenéra s licencí nejméně C,
- pro jedno nebo více družstev v přeboru regionu: trenéra s licencí nejméně D.

Trenéři musí být členy ČAST a uvedeni na evidenčním seznamu pouze jednoho oddílu pro
příslušné období.
Školení se uskuteční v době konání akce HBO – hledáme budoucí olympioniky (adepti
stolního tenisu r. 2006 a mladší), Důraz bude kladen hlavně na praktickou část školení. Proto
je nutné mít sebou potřebné vybavení- psací potřeby, zápisník, tenisky, raketa …
Občerstvení pořadatel nezajišťuje.
Přihlášky do 10.9.2017 pouze elektronicky na : ocfortna@tiscali.cz . V přihlášce uveďte
jméno, příjmení, oddíl, stávající licence,platnost do.., zda školení nebo doškolení.
Informace: Jungvirt tel. 777 756598
S pozdravem

Ing. Josef Jungvirt
Předseda TMK
JčKSST o.s.
Strakonice 16.8.2017

