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Směrnice o trenérech

Rada České triatlonové asociace (dále jen „ČTA“)
se usnesla na tomto vnitřním předpise:
ČÁST PRVNÍ
Trenér
Čl. 1
Povinnosti trenéra
(1) Trenér je odborný tělovýchovný pracovník; v
rámci sportovní přípravy a při závodech vede své
svěřence k systematické tréninkové činnosti, k
zvyšování sportovní výkonnosti, k čestnému jednání
a pečuje o jejich zdravý vývoj.
(2) Trenér
svým
soustavným
vzděláváním,
prohlubováním vědomostí, uplatňováním nových
poznatků, využíváním zkušeností svých a jiných
trenérů a tvořivým přístupem k tréninkovému
procesu přispívá k rozvoji triatlonu.
Čl. 2
Práva trenéra
Trenér je oprávněn na základě trenérské licence
(dále jen „licence“)
a) vést sportovní přípravu sportovce při soutěžích,
b) využívat odborné a metodické materiály ČTA,
c) vstupovat na sportoviště při soutěžích, kde je toto
umožněno,
d) používat při vykonávání trenérské práce označení
své licence.

ČÁST DRUHÁ
Trenérské třídy
Čl. 3
Základní podmínky
(1) Trenéra ČTA příslušné třídy jmenuje ČTA na
základě jeho žádosti, pokud je členem ČTA, je
starším 18 let a splňuje zvláštní podmínky pro
udělení třídy.
(2) Platnost licence končí 31. 12. roku, ve kterém
přestane trenér splňovat podmínky licence.
Čl. 4
Trenér III. třídy
(1) Trenérem III. třídy bude jmenován ten, kdo
absolvoval školení trenérů ČTA pro III. třídu
v délce 45 hodin zakončení zkouškou.
(2) Licence III. třídy platí 3 roky od zkoušky, lze ji
opakovaně prodloužit o tři roky absolvováním
doškolovacího semináře.
Čl. 5
Trenér II. třídy
(1) Trenérem II. třídy bude jmenován ten, kdo
a) je trenérem III. Třídy nejméně 1 rok,
b) má maturitní zkoušku nebo absolvoval rozšiřující
všeobecně vzdělávací modul pro nematuranty v
rámci trenérského vzdělávání v rozsahu 50 hodin,
c) má odborné vzdělání a
d) absolvoval odbornou didaktickou praxi v rozsahu
50 hodin.

(2) Za odborně vzdělaného se považuje ten, kdo:
a) absolvoval na akreditovaném pracovišti modul
Vědecký základ sportovního tréninku v rozsahu 50
hodin a školení trenérů ČTA pro II. třídu v rozsahu
50 hodin zakončené zkouškou, nebo
b) absolvoval vysokoškolské studium ve studijním
oboru Tělesná výchova a sport, anebo
c) absolvoval bakalářské studium oboru Tělesná
výchova a sport se specializací vytrvalostní víceboje
nebo triatlon.
(2) Licence II. třídy platí 5 let od jmenování, lze ji
opakovaně prodloužit o 5 let absolvováním
doškolovacího semináře.
Čl. 6
Trenér I. třídy
(1) Trenérem I. třídy bude jmenován ten, kdo
a) je trenérem II. Třídy alespoň 2 roky a
b) má odborné vzdělání.
(2) Za odborně vzdělaného se považuje, kdo na
vysoké škole:
a) absolvoval trenérskou školu se specializací
vytrvalostní víceboje nebo triatlon v délce alespoň
450 hodin nebo
b) absolvoval magisterské studium oboru Tělesná
výchova a sport se specializací vytrvalostní víceboje
nebo triatlon.
(3) Licence I. třídy platí 5 let od jmenování, lze ji
opakovaně prodloužit o 5 let absolvováním
doškolovacího semináře.
Čl. 7
Trenér mistrovské třídy
(1) Trenérem mistrovské třídy bude jmenován ten,
kdo
a) je trenérem I. Třídy alespoň 3 roky,
b) odborně publikuje a
c) jehož závodník dosahuje reprezentační úrovně, a
to alespoň po dobu dvou 2 let.
(2) Licence mistrovské třídy platí 10 let a může být
opakovaně prodloužena o 10 let.

ČÁST TŘETÍ
Orgány a jejich postup
Čl. 8
Orgány
(1) Příslušná komise ČTA (dále jen „komise“)
rozhoduje ve věcech trenérů, pokud jiný vnitřní
předpis nestanoví jinak. Komise zejména
a) před začátkem roku vyhlašuje plán školení,
stanovuje jejich obsah a určuje vedoucího školení a
lektory,
b) jmenuje trenéry a prodlužuje platnost licencí,
c) eviduje trenéry; do 31. 1. každého roku vydá
seznam trenérů dle tříd s uvedením, do kterého roku
splňují podmínky licence,
b) rozhoduje o započitatelnosti praxe a o uznání
zahraničního studia,
c) vydá etický kodex trenéra.
(2) Trenéry mistrovské třídy jmenuje komise se
souhlasem rady ČTA.
Čl. 9
Výjimečné jmenování
(1) Komise může se souhlasem Rady ČTA
výjimečně prominout některou podmínku licence.
(2) Komise může jmenovat trenérem ČTA trenéra
plavání, cyklistiky nebo atletiky – vytrvalostní běhy
pokud je kvalifikovaným trenérem alespoň dvou
těchto sportů.
ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení
Čl. 11
Účinnost
Směrnice nabývá účinnosti 1. ledna 2017.
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