METODIKA UDĚLOVÁNÍ TRENÉRSKÝCH TŘÍD
V CURLINGU

I.

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Dělení trenérských tříd a licencí trenérů curlingu vydávaných Českým svazem
curlingu (dále jen ČSC):
 IV. trenérská třída (instruktor curlingu IV. třídy)
- licence D
 III. trenérská třída (trenér curlingu III. třídy)
- licence C
 II. trenérská třída (trenér curlingu II. třídy)
- licence B
 I. trenérská třída (trenér curlingu I. třídy)
- licence A (nejvyšší třída)
2. Kurz trenérů curlingu zajišťuje v souladu se svým statutem Trenérsko – metodická
komise ČSC (dále jen TMK).

II.

PODMÍNKY PRO DOSAŽENÍ TRENÉRSKÝCH TŘÍD (LICENCÍ)
CURLINGU

1. Trenérské třídy (licence) uděluje Výkonný výbor ČSC (dále jen VV ČSC) na základě
doporučení TMK.
2. Trenérské třídy mohou být uděleny pouze v případě splnění následujících podmínek:
a) prezence na všech částech kurzu v minimálním rozsahu 75 % z celkového
rozsahu,
b) úspěšné absolvování závěrečných testů, přičemž jsou možné pouze 2 opravné
pokusy,
c) uhrazení poplatků spojených s kurzem sekretáři ČSC (výše poplatku bude
oznámena před počátkem kurzu).
3. Je v kompetenci TMK, aby na základě žádosti a předložených materiálů uznala
odbornou způsobilost získanou jinak, než absolvováním trenérských kurzů ČSC jako
dostatečnou pro udělení trenérské třídy. Například:
 dosažení trenérské třídy (licence) v zahraničí ne starší 3 let od data žádosti
(žadatel musí předložit originál dokumentu osvědčující tuto skutečnost a
hodnověrně doložit podmínky udělení této licence; tyto doklady musí být
přeložené do českého jazyka),
 úspěšné absolvování trenérského kurzu Světové curlingové federace (WCF) ne
starší 3 let od data žádosti (absolvování těchto kurzů nahrazuje speciální část
školení trenérů III. třídy; žadatel je navíc povinen absolvovat obecnou část
školení, úspěšně napsat test a absolvovat praktické cvičení pod vedením
trenéra curlingu I. nebo II. třídy), licenci WCF může trenér použít pouze
jednou,
 úspěšné absolvování trenérské školy při Fakultě tělesné výchovy a sportu UK
(žadatel musí navíc absolvovat speciální část školení pro trenéry curlingu II.
třídy a prokázat odpovídající praxi – viz dále),
 dokončení studia na FTVS UK, nebo jiné tělovýchovné (pedagogické) fakulty
(i zahraniční) (žadatel musí navíc absolvovat speciální část školení pro trenéry
curlingu II. třídy a prokázat odpovídající praxi – viz dále).

III.

PLATNOST LICENCÍ

1. Licence D se uděluje na dobu 3 let.
2. Licence C se uděluje na dobu 5 let.
3. Licence B, licence A nejsou časově vázány.
4. VV ČSC může licenci odebrat, či její platnost pozastavit, a to na návrh Disciplinární
komise ČSC například při prokázaném pozitivním dopingovém nálezu nebo při
prokázané spoluúčasti při aplikaci dopingu sportovcem.

IV.

IV. TRENÉRSKÁ TŘÍDA CURLINGU
INSTRUKTOR CURLINGU IV. TŘÍDY
LICENCE D

1. Kurz instruktorů IV. třídy se skládá z části specializace (aspekty tréninku curlingu)
v rozsahu 5 hodin a části obecné (teorie sportovního tréninku) v rozsahu 5 hodin.
2. Školení v oblasti specializace mohou provádět osoby, které jsou pověřeny TMK a
schváleny ČSC a to držitelé nejméně III. trenérské třídy nebo zahraniční odborníci
pověření ČSC.
3. Školení v oblasti teorie sportovního tréninku mohou provádět osoby, které jsou
pověřeny TMK a schváleny ČSC a to držitelé nejméně III. trenérské třídy nebo
zahraniční odborníci pověření ČSC.
4. Instruktorem IV. třídy se může stát osoba, která absolvovala kurz Světové curlingové
federace (WCF) a absolvovala obecnou část školení ČSC.
5. Kurz je organizován obvykle jednou do roka.
6. Licenci instruktora IV. třídy může obdržet osoba až po dosažení 15-ti let věku.

V.

III. TRENÉRSKÁ TŘÍDA CURLINGU
TRENÉR CURLINGU III. TŘÍDY
LICENCE C

7. Kurz trenérů III. třídy se skládá z části specializace (aspekty tréninku curlingu)
v rozsahu 20 hodin a části obecné (teorie sportovního tréninku) v rozsahu 15 hodin.
8. Školení v oblasti specializace mohou provádět osoby, které jsou pověřeny TMK a
schváleny ČSC a to držitelé nejméně II. trenérské třídy nebo zahraniční odborníci
pověření ČSC.

9. Školení v oblasti teorie sportovního tréninku mohou provádět osoby, které jsou
pověřeny TMK a schváleny ČSC a to držitelé nejméně II. trenérské třídy nebo
zahraniční odborníci pověření ČSC.
10. Trenérem III. třídy se může stát osoba, která absolvovala kurz Světové curlingové
federace (WCF) a absolvovala obecnou část školení ČSC, včetně úspěšného složení
testu.
11. Kurz je organizován obvykle jednou do roka.
12. Licenci trenéra III. třídy může obdržet osoba až po dosažení 18-ti let věku.

VI.

II. TRENÉRSKÁ TŘÍDA CURLINGU
TRENÉR CURLINGU II. TŘÍDY
LICENCE B

1. Kurz trenérů II. třídy se řídí "Dohodou o vzájemné spolupráci při výchově a
vzdělávání trenérů I. + II. třídy (licence A + B)“ uzavíranou mezi ČSC a Fakultou
tělesné výchovy a sportu UK v Praze (dále jen FTVS).
2. Školení v oblasti specializace mohou provádět osoby, které jsou pověřeny TMK a
schváleny ČSC a to držitelé nejméně II. trenérské třídy nebo zahraniční odborníci
pověření ČSC.
3. Školení v oblasti teorie sportovního tréninku probíhá na FTVS UK nebo jiné
tělovýchovné či pedagogické fakultě včetně zahraničních.
4. Kurz je organizován obvykle jednou za 2 roky.
5. Přihlášku lze podat nejdříve 2 roky po získání Licence C. K přijetí do kurzu je nutné
prokázat trenérskou praxi v curlingu po dobu 2 let (potvrzení z klubu, ČSC atp.) a
předložit platnou Licenci C.

VII.

I. TRENÉRSKÁ TŘÍDA CURLINGU
TRENÉR CURLINGU I. TŘÍDY
LICENCE A

Licence A je udělována absolventům Trenérské školy při FTVS UK nebo jiné tělovýchovné či
pedagogické fakultě včetně zahraničních.
Licence A je udělována absolventům FTVS UK, specializace curling.
Absolvent musí předložit doklad o úspěšném ukončení studia.

VIII. KOMPETENCE
1. Doporučuje se, aby trenéři pracující s mládeží byli držiteli trenérské třídy.
2. Kvalifikace trenérů reprezentačních týmů a šéftrenéra reprezentace jsou stanoveny
materiálem “Kvalifikační předpoklady trenérů reprezentačních týmů“.

IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato metodika podléhá schválení VV ČSC.
2. Tato metodika nabývá platnosti dnem schválení. Její platnost zaniká dnem schválení
nové, či upravené verze.

Schváleno VV ČSC dne:

5. května 2014

Za VV ČSC:

Miloš Hoferka

