STATUT TRENÉRSKO – METODICKÉ KOMISE ČSC
Trenérsko – metodická komise ČSC (dále jen TMK) má za úkol se významnou měrou
podílet na rozvoji českého curlingu. Tomuto poslání odpovídá i její složení, které by mělo
zaručovat maximální odbornost a kvalitu práce TMK.

I.

Základní ustanovení
a) TMK je orgán složený z předsedy, a dále zpravidla 2-3 členů komise. Komise musí
mít minimálně 3 členy. Předseda komise je jmenován Výkonným výborem Českého
svazu curlingu (dále jen VV ČSC). Ostatní členy komise její předseda nominuje
zejména z řad kvalifikovaných trenérů a zkušených hráčů. Složení komise schvaluje
VV ČSC.
b) TMK je řízena jejím předsedou.
c) TMK nezasahuje do kompetencí VV ČSC ani nepřebírá jeho odpovědnosti. TMK
sama plánuje a řídí svoji činnost. Za tu je odpovědna VV ČSC. TMK dále plní další
úkoly spadající do svěřené oblasti, jimiž ji pověřil VV ČSC.
d) TMK se k jednání schází ve stanovených termínech a dle potřeby. Jednotlivé zápisy
z jednání zasílá k uložení sekretáři ČSC.
e) Jednání TMK vede její předseda, v jeho nepřítomnosti pověřený zástupce.
f) TMK rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, je-li na jednání přítomen alespoň
nadpoloviční počet všech jejích členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.

II. Předmět činnosti, kompetence TMK
Činnost TMK se zaměřuje na 2 základní oblasti:
1.
2.

oblast vzdělávací a metodická,
oblast reprezentace.

ad 1:
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.

Školení trenérů
Organizace trenérských kurzů (licence trenéra curlingu) ČSC.
Schvalování licencí absolventů trenérských kurzů.
Průběžná evidence trenérských licencí a jejich platnosti.
Obnovování licencí.
Rozhodování o zrušení platnosti licence.
Spolupráce s FTVS UK.
Metodické materiály, pomůcky

a) Vytváření tréninkových materiálů.
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b) Zajišťování tréninkových pomůcek.
3.

Tréninkové kurzy

a) Z pověření VV ČSC organizování kurzů ČSC,WCF, ČOV, apod.
b) Zajišťování instruktážních tréninků v začínajících klubech.
4.

Jiné

a) TMK spolupracuje s podobnými organizacemi v zahraničí, sleduje metodiku a ověřuje
licence zahraničních trenérů působících v ČR.

ad 2:
1.

Trenéři

g) TMK se vyjadřuje k osobě kandidáta na hlavního trenéra reprezentace před jeho
jmenováním VV ČSC.
h) TMK se vyjadřuje k osobě hlavního trenéra reprezentace před jeho odvoláním VV
ČSC.
i) TMK se vyjadřuje k osobě kandidáta na týmového trenéra reprezentace před jeho
jmenování VV ČSC.
j) TMK se vyjadřuje k osobě týmového trenéra reprezentace před jeho odvoláním VV
ČSC.
k) TKM ověřuje splnění kvalifikačních předpokladů kandidátů na trenéra.
2.

Tréninkové materiály

a) TMK vydává stanovisko ke koncepci hlavního trenéra před jejím přijetím VV ČSC.
b) TMK posuzuje návrhy tréninkových plánů reprezentačních družstev, navrhuje jejich
schválení, případně doporučuje jejich přepracování.

III. Práva a povinnosti
Předseda nebo pověřený člen TMK informuje VV ČSC o činnosti TMK.

IV. Související materiály
Součástí statutu TMK jsou materiály:
1. Metodika udělování trenérských tříd

V.

Závěrečná ustanovení
1. Statut TMK ČSC nabývá platnosti a účinnosti schválením VV ČSC.
2. Platnost Statutu TMK zaniká dnem schválení nové, či upravené verze VV ČSC.

Schváleno VV ČSC dne:
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