ŠKOLENÍ TRENÉRŮ LICENCE C
www.stcstolnitenis.cz
(Pro trenéry pracující v oblasti výkonnostního stolního tenisu, rozsah 32 hodin, minimální věk
účastníků 18 let, kapacita max. 30 uchazečů).
Pořadatel:

Středočeský svaz stolního tenisu, hlavní lektor Hana Šopová, praktická část se
uskuteční v rámci regionálního kempu projektu Hledáme budoucí olympioniky.

Termín:

sobota 16. 5. 2020 – 09:00 – 17:00 část teorie
neděle 17. 5. 2020 – 09:00 – 17:00 část teorie, trénink nejmenších
sobota 20. 6. 2020 – 09:00 – 17:00 praxe, trénink pokročilých
neděle 21. 6. 2020 – 09:00 – 17:00 praxe, doškolení trenérů lic. C, závěrečná zkouška

Místo:

16. – 17. 5. 2020 – sportovní hala Vlašim, sportovní 1570, Vlašim.
20. – 21. 6. 2020 – sportovní areál Hamr – Braník, Vltavanů 1542, Praha 4.

Přihlášky:

e-mailem na glogkopr@gmail.com do 10.5. 2020
Do přihlášky uvéstjméno, klub, zájem o školení/doškolení, zájem o ubytování/oběd.

Lektor:

Hana Šopová, licence A
praktická část Hana Valentová, Aleš Sviták

Poplatek:

uhradit do 10. května 2020 ve výši 600 Kč na účet uvedený v dokumentu
https://www.stcstolnitenis.cz/wp-content/uploads/finance/ekonomicka-pravidla.pdf
Variabilní symbol dle oddílu. Kód platby 4.
Poplatek za prodloužení platné licence C je 200 Kč.
Poplatek za prodloužení propadlé licence:
- do 1 roku 300,- Kč;
- 1 – 2 roky 400,- Kč;
- 2 – 5 let 500,- Kč.
Certifikát o absolvování školení se vystavuje na vyžádání, poplatek 100 Kč

S sebou:

sportovní oblečení a obuv do haly, pálka, zápisník, psací potřeby, doporučené učební
materiály - Pravidla stolního tenisu, Soutěžní řád st. tenisu, Stolní tenis Učební texty
pro trenéry – Marta Novotná 2019.

Předběžný časový plán:
Samostudium Pravidel a Soutěžního řádu stolního tenisu, příprava tréninkové jednotky (Učební texty
pro trenéry st. tenisu, metodický web)
Rozsah a náplň školení jsou dány požadavky TMK ČAST a Směrnicí ČAST.
Úspěšným absolventům školení bude vystavena trenérská licence C na pět let.
V Kladně dne 09.03.2020
Hana Valentová
Předseda komise mládeže a trenérsko-metodické

