
 

 
 

 

 
 
 
Vážení sportovní přátelé, 
 
Česká triatlonová asociace si Vás dovoluje o kurzu určeného pro zájemce  

o zisk licence trenéra III. třídy v triatlonu v roce 2021. Pro účast je nezbytné být řádným členem ČTA 

(tj. být registrován a mít uhrazen licenční poplatek pro rok 2021). Udělování trenérských tříd a 

podmínek k jejich získání se řídí platnou Směrnicí o trenérech ČTA.  

Pro úspěšné absolvování kurzu je povinná účast na obou školících blocích + složení závěrečné 

zkoušky (testu či úkolu). Pro ty zájemce, kteří dokončují kurz z roku 2020 je účast doporučena pouze 

na jednom bloku a to druhém: 12. – 14.11.2021  

 
 
Termíny:   I. blok:    4. – 5.9.2021  

   II. blok: 12. – 14.11.2021  

 
Místo:   SC Nymburk, Sportovní 1801/2, 288 02 Nymburk  

             (informace + číslo učeben bude umístěno na nástěnce v prostoru vchodu do 

centra) 

 

PROGRAM I. BLOKU (4. – 5.9.2021)*  

 

Sobota 4.9.  
8:15 – 8:30  Zahájení  

8:45 – 10:00  Organizační pokyny, zadání skupinových a individuálních úkolů, případové studie   

10:15 – 12:00  Struktura výkonu v triatlonu 

12:00 – 12:45  Oběd (pro objednané)  

12:45 – 14:15  Plánování v triatlonu (MEZ, MIC, TJ…) 

14:30 – 15:45  Základy sportovního tréninku I. 

16:00 – 17:15  Základy sportovního tréninku II. 

17:15 – 18:00   Konzultace a diskuse  

18:00 – 20:00  Večeře (pro objednané) 

20:00 – 21:30  Regenerace pro účastníky ubytované v SC Nymburk (vířivka + sauna) 
 
  

Kurz trenéra III. třídy v triatlonu 
(2021)    

 



 

Neděle 5.9.  
7:00 – 8:30  Snídaně (pro objednané) 

8:45 – 10:15  Běžecká příprava v triatlonu I. - teorie  

10:30 – 11:45  Běžecká příprava v triatlonu II. - teorie + praxe I. 

12:00 – 12:45  Oběd (pro objednané)  

13:00 – 14:00  Běžecký trénink PRAXE  II. 

14:15 – 15:45  První pomoc + sportovní lékařské prohlídky 

16:00 +  Diskuse + zakončení 
* změna programu školícího bloku vyhrazena 

PROGRAM II. BLOKU (12. – 14.11.2021)*  
 

Pátek 12.11.  
14:30  Zahájení  

14:45 – 16:15  Plavecká příprava v triatlonu – teorie I.  

16:30 – 18:30 Specializovaný seminář na vybrané téma  

18:30 – 20:00  Večeře (pro objednané) 

20:00 – 21:30  Regenerace pro účastníky ubytované v SC Nymburk (vířivka + sauna) 

  

Sobota 13.11.  
6:15 – 7:45  Plavecká příprava – praxe  

7:45 – 8:30  Snídaně (pro objednané) 

8:30 – 10:00  Trénink dětí a mládeže - dlouhodobý systém přípravy a RTC 

10:15 – 11:45  Doping ve sportu 

12:00 – 13:00  Oběd (pro objednané)  

13:15 -  15:00   Trénink dětí a mládeže - hry v tréninku mládeže. Příprava ve skupině 

15:15 – 16:45   Všeobecná příprava v triatlonu - PRAXE , metodické řady (Tělocvična) 

17:00 – 18:30  Plavecká příprava v triatlonu – specializace II.  

18:30 – 20:00  Večeře (pro objednané) 

20:00 – 21:30  Regenerace pro účastníky ubytované v SC Nymburk (vířivka + sauna) 

  

Neděle 14.11.  
  6:00 –  7:30 Plavecký bazén – individuální využití, individuální konzultace v praxi  

  7:45 –  8:30  Snídaně (pro objednané) 

  8:30 – 10:15  Cyklistická příprava I. 

10:45 – 12:00  Cyklistická příprava II. - praxe   

12:00 – 12:45  Oběd (pro objednané)  

12:45 – 14:45  Trénink přechodů v triatlonu 

15:00 – 17:00  Případové studie, závěrečné úkoly – prezentace, TEST, ukončení  
* změna programu školícího bloku vyhrazena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 
Garant kurzu:    Mgr. Luboš Bílek  
 

 

Cena:  Oba školící bloky 2.000,- Kč (jeden školící blok á 1.000,- Kč) 

  
Úhrada:  Na číslo účtu: 154959142/0600 do 1. 9. 2021 (VS: číslo licence ČTA, do 

zprávy pro příjemce napište: trenéři III + příjmení. Náklady na dopravu, 

stravu a ubytování ČTA nehradí. Ubytování a stravu si však lze objednat 

(viz. níže) – více než doporučujeme!  

 
Přihlášky: I.blok: http://czechtriseries.cz/event/details/87?returnUrl=%2Fevent%2Flist  
 
 II.blok: http://czechtriseries.cz/event/details/88?returnUrl=%2Fevent%2Flist  

 
 
Uzavírka přihlášek:  I. blok: 26.8..    II. blok: 29.10.2021    
 
 
Ubytování + strava:  Lze zajistit ve SC Nymburk (ubytování + plná penze) za cenu 1.100/Kč 

/osoba /noc. (V ceně je strava, ubytování a využití sportovišť + společné 

regenerace v podobě sauny  a vířivky)  

  I. blok:  1.100,- Kč  

 II. blok: 2.200,- Kč 

 
 Při zájmu o zajištění ubytování a stravy pište své objednávky na email 

martin.hotovy@triatlon.cz a to nejpozději do 26.8.2021 pro zajištění 

ubytování a stravy pro I + II. blok. V případě zajištění pouze II. bloku 

můžete toto zajištění objednávat až do 29. října 2021.  

 

Poznámka:  Pro účast na obou blocích školících blocích je nutné splňovat všechna 

proti-epidemiologická opatření platná k prvnímu dni každého školícího 

bloku vztahujícím se k akcím tohoto typu.  

 

Informace V případě potřeby doplňujících informací pište na email:  

martin.hotovy@triatlon.cz  

 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

                                                                                                                              Martin Hotový  

Sportovní ředitel ČTA 
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