Středočeský svaz karate, z.s.
Trenérsko-metodická směrnice Stř.SKe 2019

Platnost od 1.4.2019

ČLÁNEK 1
Obecná činnost StřČ.SKe v oblasti trenérsko metodické
1. Středočeský svaz karate z.s. (dále jen StřČ.SKe) je spolek s širokou členskou základnou tvořenou
amatéry, sportovci, trenéry a funkcionáři, který pečuje o jejich sportovní a odborný rozvoj.
2. Za účelem cílů dle odstavce 1, rozšiřuje StřČ.SKe rámec systému vzdělávání nadřazené trenérskometodické komise Českého svazu karate, z.s. (dále jen TMK ČSKe) tak, aby byl na regionální bázi
zaručen kvalitní přenos poznatků do tréninkového procesu a tím co nejintenzivněji posílen pozitivní
vývoj cvičenců karate, trenérů a funkcionářů ve vztahu výchovy kvalitních výkonnostních a
vrcholových sportovců, odpovídající národnímu standardu.
3. Tato směrnice, která vychází se stanov StřČ.SKe, upravuje předpis směrnice TMK ČSKe a podmínky
týkající se:
a) Regionálního systému, působnosti, rozsahu a účinnosti jednotlivých trenérských licencí a způsobu
jejich získávání, resp. udělování, systému doškolování trenérů,
b) Regionálního systému, udělování stupňů technické vyspělosti a jejich platností,

ČLÁNEK 2
Práva StřČ.SKe
1. Vést evidenci trenérů a vést evidenci zkušebních komisařů StřČ.SKe
2. Provádět školení trenérů a zkušebních komisařů a na základě výsledků provedených zkoušek
udělovat příslušné krajské licence Trenér IV.třídy (regionální asistent trenéra), Trenér III.třídy
(regionální trenér) StřČ.SKe
3. Při nedodržení povinností trenérů a ZK má StřČ.SKe ve spolupráci s TMK ČSKe pravomoc odebrat
licenci bez náhrady, případně navrhnout další postup.

ČLÁNEK 3
Povinnosti StřČ.SKe
1. Udržovat aktuální seznam platných krajských licencí Trenérů IV. třídy (regionální asistent trenéra) a
Trenérů III.třídy (regionální trenér) StřČ.SKe
2. Ve spolupráci s TMK ČSKe aktualizovat platnost licencí Trenérů III.třídy (trenér) s celostátní
platností (licence C) a StřČ.SKe III.třídy v databázi ČUBU ČSKe.
3. Provádět či zajistit dostatečné množství školení/doškolení regionálních trenérů IV. a III. třídy.
4. Kontrolovat a evidovat doklady související s potvrzením o provedení zkoušky na STV KYU ZK
StřČ.SKe (protokol, úhrada registračních poplatků).

5. Zastupovat a koordinovat požadavky jednotlivých trenérů či ZK v oblasti působnosti StřČ.SKe
směrem k nadřazené organizaci TMK ČSKe.

ČLÁNEK 4
Systém trenérských licencí karate
1. Licence Trenér IV.třídy StřČ.SKe (regionální asistent trenéra) vydává StřČ.SKe s krajskou
působností na území Středočeského kraje. K získání licence je vyžadováno absolvování příslušného
licenčního školení a splnění ostatních podmínek dle platné směrnice StřČ.SKe
2. Licence Trenér III.třídy StřČ.SKe (regionální trenér) vydává StřČ.SKe s krajskou působností na
území Středočeského kraje. K získání licence je vyžadováno absolvování příslušného licenčního
školení a splnění ostatních podmínek dle platné směrnice TMK StřČ.SKe a úprav této směrnice.
3. Platnost licence regionálního asistent trenéra IV. třídy a regionálního trenéra III. třídy karate je
dána splněním podmínek pro získání licence, která je zaregistrována a potvrzena StřČ.SKe v průkazu
karate (popř. certifikátem).

ČLÁNEK 5
Podmínky a platnost licence regionální trenér IV. a III.třídy
1. Licence Trenér IV. třídy StřČ.SKe (regionální asistent trenéra) vydává StřČ.SKe na základě
absolvování školení trenérů IV. a III. třídy StřČ.SKe, případně hlavního školení TMK ČSKe a splnění
následujících podmínek:
a. Minimální věk 16 let a min. 5.kyu
b. Zaplacení registračního poplatku dle ekonomické směrnice StřČ.SKe
c. Zaslání žádosti v elektronické podobě na StřČ.SKe potvrzující splnění výše uvedeného.
2. Licence Trenér III.třídy StřČ.SKe (regionální trenér) vydává StřČ.SKe na základě splněním
následujících podmínek:
a. Minimální věk 18 let a min 3.kyu
b. Absolvování hlavního školení trenérů III. třídy, organizovaném StřČ.SKe, případně hlavního školení
TMK ČSKe
c. Vypracování seminární práce na odborné téma odsouhlasené StřČ.SKe
d. Zaplacení registračního poplatku dle ekonomické směrnice StřČ.SKe
e. Zaslání žádosti v elektronické podobě o udělení licence trenéra III.třídy StřČ.SKe

3. Licence Trenér III. třídy karate ČSKe (trenér) s celostátní působností (licence C) vydává výhradně
TMK ČSKe na základě splnění podmínek dle platné směrnice TMK ČSKe.
4. Platnost regionální licence IV. a III. třídy jsou 2 roky. Podmínkou prodloužení licence je:
a. IV.třída StřČ.SKe – regionální asistent trenéra – min. absolvování doškolení trenérů IV.tř. StřČ.SKe,
pokud se nezúčastní doškolení, licence pozbývá platnosti
b. III.třída StřČ.SKe – regionální trenér - min. absolvování doškolení trenérů III.tř. StřČ.SKe, pokud se
nezúčastní doškolení, licence pozbývá platnosti
c. III.třída ČSKe – trenér – řídí se dle směrnice TMK ČSKe
5. K vydání a prolongaci licence je oprávněn StřČ.SKe (IV. třída, III. třída StřČ.SKe ) a TMK ČSKe (III.
třída ČSKe) po provedeném, případně doloženém doškolení a zaplacení poplatku dle ekonomické
směrnice StřČ.SKe (IV. třída, III. třída StřČ.SKe) nebo ČSKe (III. třída ČSKe).
Licence trenér IV. třídy StřČ.SKe Regionální asistent trenéra, nesmí vykonávat samostatnou
trenérskou činnost. Smí trénovat na území Středočeského kraje pouze pod dohledem trenéra
minimálně III. třídy StřČ.SKe.
Licence trenér III. třídy StřČ.SKe Regionální trenér, může vykonávat samostatnou trenérskou činnost
na území Středočeského kraje.
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