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D6 Pravidla pro kvalifikaci trenérů ČSJ
Úvod
Tato směrnice stanovuje jednotné podmínky pro přípravu a kvalifikaci trenérů ČSJ. Trenér či
žadatel musí být členem ČSJ, pokud o členství v ČSJ přijde, potom současně přijde i o
kvalifikaci trenéra.
1. Třídy trenérů
1.1 Aktivní trenér
Aktivní trenéři mohou získat následující třídy kvalifikace:
a) trenér 1. třídy
b) trenér 2. třídy
c) trenér 3. třídy
1.2 Neaktivní (zasloužilý) trenér
Za dlouholetou a významnou práci v oblasti trénování závodníků, může být člen ČSJ jmenován
„Zasloužilým trenérem ČSJ“. Toto ocenění (nejedná se o funkci) je čestné a není závislé na
momentální aktivitě jmenovaného.
Zasloužilého trenéra jmenuje VV ČSJ na návrh TMK ČSJ, KSJ nebo ALT.
Zasloužilým trenérem nemůže být navržen ani jmenován trenér 3. třídy.
2. Kvalifikace trenérů
2.1 Trenér 1. třídy (licence A)
Trenérem 1. třídy se může stát uchazeč, pokud splňuje následující kritéria:
a) ukončené studium na FTVS UK v programu „Trenérská škola licence A“ nebo na jiné
vysoké škole v ekvivalentu tomuto programu a to včetně splnění odborné části trenér
jachtingu (rozsah a obsah určuje TMK ČSJ v souladu s požadavky programu FTVS
UK);
b) praxe ve funkci trenéra nejméně 3 roky v 2. trenérské třídě. Ve výjimečných a
odůvodněných případech může TKM ČSJ potvrdit získání této kvalifikace trenéra i bez
splnění požadované délky praxe.
Trenéry 1. třídy potvrdí TMK ČSJ.
Platnost licence A (trenér 1. třídy) je časově neomezena.
2.2 Trenér 2. třídy (licence B)
Trenérem 2. třídy se může stát uchazeč, pokud splňuje následující kritéria:
a) má ukončený vzdělávací program akreditovaný MŠMT dne 21. 9. 2017 pod čj.: 093/
2017- 50 (rekvalifikační kurs trenér jachtingu II. třídy)
b) v odůvodněných případech může TMK ČSJ udělit tuto trenérskou licenci pokud byl
uchazeč 5 let trenérem reprezentanta jachtingu.
Trenéry 2. třídy potvrdí TMK ČSJ.
Platnost licence B (trenér 2. třídy) je pět let.
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Její další platnost je podmíněna absolvováním semináře trenérů 2. třídy nejméně 1x za toto
období a to nejdříve po třech letech od získání nebo prodloužení licence. Platnost licence se
prodlužuje na další období počínaje dnem, kdy vyprší platnost původně udělené licence. Neníli tato podmínka splněna, je trenér automaticky přeřazen z trenéra 2. třídy na trenéra 3. třídy.
Možnost obnovit licenci trenéra 2. třídy je podmíněna absolvování semináře trenérů 2. třídy
v období jednoho roku po vypršení platnosti licence trenéra 2. třídy.
2.3 Trenér 3. třídy (licence C)
Školení trenérů ve spolupráci s KSJ
Školení a semináře musí v jednotlivých krajích probíhat podle programu schváleného TMK
ČSJ a TMK ČSJ tato školení (semináře) zajišťuje ve spolupráci s KSJ.
Teoretická část se skládá z těchto odborných oblastí: závodní pravidla, taktika, technika jízdy
a trim, životospráva, meteorologie, první pomoc, tréninkové metody, teorie plavby, podpora na
vodě v průběhu závodů. Studijní materiály pro teoretickou část jsou dostupné na internetovém
odkazu www.jacht-akademie.cz.
Praktická část školení je zajištěna nácvikem dovedností na vodní hladině pod záštitou vedení
určeného trenéra.
Zkouška v rámci školení/semináře se skládá z teoretické a praktické části, teoretická část je
skládána pomocí elektronického testu přes web rozhraní, praktická část ověřením znalostí na
vodní hladině.
Trenéry 3. třídy potvrdí TMK ČSJ.
Platnost licence C (trenér 3. třídy) je deset let.
Její další platnost je podmíněna absolvováním semináře trenérů 3. třídy nejméně 1x za toto
období a to nejdříve po sedmi letech od získání nebo prodloužení licence. Platnost licence se
prodlužuje na další období počínaje dnem, kdy vyprší platnost původně udělené licence. Neníli tato podmínka splněna, je trenérovi licence na jeden rok pozastavena a je vyzván
elektronickou poštou k absolvování doškolení. Pokud tak do jednoho roku neučiní je vyřazen
z evidence.

3. Školení, zkoušky a doškolování trenérů
3.1 Školení a zkoušky pro kvalifikaci trenéra 1. třídy
a) školení a zkoušky pro kvalifikaci trenéra 1. třídy jsou absolvovány v rámci ukončeného
studia na FVTS UK nebo ekvivalentu tohoto studijního programu na jiné vysoké škole.
b) zkoušky ze specializace zajišťuje TMK ČSJ, teoretické studijní materiály jsou
dostupné v rámci programu jachtařské akademie www.jacht-akademie.cz (web
prezentace, přednášky), odborná praxe je plněna v rámci praktických jachtařských
seminářů.

3.2 Školení a zkoušky pro kvalifikaci trenéra 2. třídy
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Ukončený vzdělávací program akreditovaný MŠMT dne 21. 9. 2017 pod čj.: 093/ 2017- 50
(rekvalifikační kurs trenér jachtingu 2. třídy).
Obnovení kvalifikace trenéra 2. třídy probíhá na školeních (seminářích) pořádaných TMK ČSJ.
3.3 Školení a zkoušky pro kvalifikaci trenéra 3. třídy
Školení a zkoušky pro kvalifikaci trenéra 3. třídy se řídí schváleným programem TMK ČSJ.
TMK ČSJ tato školení (semináře) zajišťuje ve spolupráci s KSJ. Registraci a přidělení
registračního čísla provádí TMK ČSJ na základě zprávy o provedeném školení a zkouškách.
Zkouška v rámci školení (semináře) se skládá z teoretické a praktické části, teoretická část je
skládána pomocí elektronického testu přes web rozhraní, praktická část ověřením znalostí na
vodní hladině.
Trenér může být registrován až po dovršení 18 ti let.
4. Evidence trenérů
Evidenci trenérů všech tříd vede ČSJ prostřednictvím vlastní databáze. Tato evidence je
považována za průkaznou pro všechny subjekty. Každý člen ČSJ je zodpovědný za poskytnutí
aktuálních kontaktních údajů, které jsou v databázi uvedeny.
5. Výběr a jmenování školitelů (lektorů)
Jmenování školitelů (lektorů) na jednotlivé akce je plně v kompetenci TMK ČSJ, která
zodpovídá za výběr a kvalitu přednášejících. Ve spolupráci s KSJ TMK ČSJ zajišťuje výběr
školitelů pro školení trenérů 3. třídy.
6. Zrušení jmenování nebo kvalifikace trenéra
Orgán ČSJ, který trenéra potvrdil, případně ke jmenování navrhoval, má právo ze závažných
důvodů jeho jmenování zrušit nebo snížit jeho kvalifikaci. Tímto důvodem může být porušení
dobrých mravů a „Fair play“.
Trenér má právo být přítomen a účastnit se jednání orgánu, který takto projednává jeho
přestupek. Trenér má právo se odvolat proti rozhodnutí, případně návrhu na rozhodnutí těchto
orgánů ČSJ u disciplinární komise ČSJ.
Disciplinární komise ČSJ musí odvolání trenéra projednat a informovat trenéra o výsledku
projednání nejdéle do 2 měsíců od data podání odvolání.
7. Zkratky

RD
TMK ČSJ
VV ČSJ
KSJ
LT
FTVS UK
KR
MOV
ČOV

reprezentační družstvo
Trenérsko-metodická komise ČSJ
výkonný výbor ČSJ
krajský svaz jachtingu
lodní třída
Fakulta tělesní výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
Komise rozhodčích
Mezinárodní olympijský výbor
Český olympijský výbor
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Příloha č. 1
Odborná obsahová náplň rekvalifikace trenér 2. třídy
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