Pozvánka na doškolení trenérů stolního tenisu

Online seminá ř
Dátum á č ás koná ní: 15. 6. 2021 v dobe od 13 do 19 hodin
Mož nost přihlá sení do áplikáče ZOOM od 12,30 hod.
Vsem přihlá sený m třene řu m bude ne kolik dnu před koná ní m
seminá ře žáslá n ná e-máilovou ádřesu odkáž přo přihlá sení

Přogřám: 1. Záhá jení
ing. Zbýne k Š páč ek, předsedá Č AŠT
2. Požnátký ž pří přávý hřá č ek řepřežentáče mlá dež e
ná vřčholne ákče. Odlisnosti v pří stupu k tře ninku
u dívek á čhlápču
Tomá s Vřn á k
3. Třendý souč ásne ho stol. tenisu
Ivetá Váčenovská
Šežná mení s přojektem „ Ivetá řádí „
4. Aktuální infořmáče o metodičkem
webu Č AŠT
Mářtin Meřkeř
Ú hřádá ná kládu : dle Šme řniče Č AŠT č . 5/2020 - /vý n átek/
4/1 Dobá plátnosti ličenče se vžtáhuje ná žávodní období ve kteře m býlá
ličenče udelená nebo přodlouž ená á třvá 5 ná sledujíčíčh žávodní čh
období
4/6 Pokud třene ř pož á dá o přodlouž ení ličenče před skonč ení m
plátnosti ličenče, je povinen se u č ástnit doskolováčíčh seminářu á
uhřádit pořá dájí čímu svážu ná sledujíčí u č ástničký poplátek:
-

Ličenče D: 100,- Kč
Ličenče Č: 200,- Kč
Ličenče B: 300,-Kč
Ličenče A: 400,-Kč

4/7 Pokud třene ř pož á dá o přodlouž ení plátnosti ličenče po

skončení její plátnosti, je povinen se žučástnit doskolení á uhřádit
ná sledují čí poplátek:
Ličenče
Dobá přopádle ličenče
0,5-1 řok
1-2 řoký
D
150,- Kč
200,- Kč
Č
300,- Kč
400,- Kč
B
450,- Kč
600,- Kč
A
600,- Kč
800,- Kč

2- 5 let
250,- Kč
500,- Kč
750,- Kč
1 000,- Kč

4/8 Při přopádlé ličenči déle než 2 žávodní období je třenéř povinen
křomě ábsolvování doškolení složit i přáktičké žkoušký odpovídájíčí stupni
udělené ličenče.
Těmto trenérům bude licence prodloužena podmíněně, do příštího termínu
praktických zkoušek.

4/10 Při dosáž ení 60 let ve ku je třeneř opřávne n u č ástnit se doskolení
bež u hřádý u č ástničkeho poplátku. Pokud pož á dá o přodlouž ení
plátnosti ličenče po skonč ení její plátnosti, vžtáhuje se ná ne j povinnost
u hřádý dle bodu 7
4/13 … Zá výstávení čeřtifiká tu ná leží pří slusne mu svážu
ádministřátivní poplátek ve výsi Kč 100,- žá káž dý jeden čeřtifiká t.

Požná mká – u č ástní ku m doskolení bude přodlouž ená plátnost
ličenče dle Šme řniče č .5/2020 á výstáven Čeřtifiká t
třene řá á žáslá n ná jejičh emáilovou ádřesu
- přosí m o potvřžení u č ásti ná ádřesu:
pisčheljiři@sežnám.čž , telefon 777162384
- přihlá sení uč ástníči budou infořmová ni M. Meřkeřem, kteřý bude
seminá ř modeřovát o přu be hu ákče
-

Účastnický poplatek za doškolení + poplatek za vystavení
certifikátu uhraďte na účet ČAST číslo166068750/0600 nejpozději do
13.6.2021

Ing. Jiří Pisčhel
vedoučí ákče

Ing. Mářtá Novotná
předsedkýne TMK Č AŠT

