
Zpráva TMK JmSST: 

Školení a doškolení trenérů licence C. 

 

Termín: Školení 7.-9.6. a 14.-16.6.2013 (v pátek od 17 hod, konec v neděli do 14 hod). 

              Doškolení v sobotu 8.6. nebo 15.6. 

Místo: Dubňany, herna stolního tenisu SKST ve sportovní hale Želva, Hodonínská 1680. 

Přihlášky: Na adresu ing.Jaroslav Hýbner, Palackého 1596, 696 03 Dubňany nebo mailem    

                 hybner@tabletennis.cz. 

Uzávěrka přihlášek: 30.4.2013 – školení bude realizováno, pokud se přihlásí nejméně  

                 12 trenérů. 

Podmínka účasti: Trenérská licence D nebo prokazatelná trenérská či hráčská praxe  

                 (u hráčů od krajských soutěží výše) min.3 roky.  

Finanční podmínky:  

- doprava a pobyt účastníků školení a doškolení je na vlastní náklady 

- poplatek za vystavení trenérské licence C je 600,- Kč 

- poplatek za prodloužení licence v době její platnosti (do konce 2013) 200,- Kč, 

po skončení platnosti do 1 roku (2012) 300,- Kč, do 2 let (2011) 450,- Kč, dříve 

prošlou 600,- Kč jako u licence nové 

Ubytování: Pro trenéry ze vzdálenějších míst Jihomoravského kraje lze zajistit ubytování 

v Dubňanech (penziony) nebo v Hodoníně (hotely). Bude řešeno na základě písemných 

požadavků. Otázku ubytování mohou řešit trenéři i samostatně. 

Věci sebou: Sportovní oblečení, pálka, psací potřeby. Doporučeno dále soutěžní řád ST, 

pravidla ST, příručka pro trenéry ST. 

Ukončení školení: Na závěr druhé části (neděle 16.6.) písemný test, praktická zkouška 

(metodický výstup) a ústní zkouška. 

Ukončení doškolení: Aktivní účast na jednom dnu školení, osobní pohovor. 

 

Upozornění: Je povinností oddílů, které startují v soutěžích řízených JmSST, aby jejich 

trenéři měli v souladu se soutěžním řádem stolního tenisu platnou licenci C. U nových 

družstev, která postoupí z regionálních přeborů (na základě výsledků soutěží 2012-2013), se 

tato povinnost pardonuje po dobu jednoho roku, v další sezóně ale již dotyčný oddíl má  

za povinnost svého trenéra na školení licence C přihlásit. Pokud by ale nebyl dostatek 

uchazečů o zvýšení kvalifikace a školení nebylo v daném roce uspořádáno, bude nesplnění 

kvalifikační podmínky pardonováno i další rok.   

 

 

Dubňany 7.2.2013. 

Ing.Jaroslav Hýbner 

předseda TMK JmSST 
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