
Školení trenérů stolního tenisu licence C 2013. 

 

Místo: Blansko, herna stolního tenisu ČKD Blansko, Purkyňova 3, Blansko Podlesí. 

Termín: 8. a 9.6. a 15. a 16.6.2013 – povinná účast na obou částech. 

Rozsah: 32 hodin (teoretické přednášky, praxe, zkoušky). 

Rámcový program: 

 Sobota 8.6. – 9-13 hod a 14:30-19:30 hod. 

 Neděle 9.6. – 8-13 hod a 14:30-16:30 hod. 

 Sobota 15.6. – 9-13 hod a 14:30-19:30 hod. 

 Neděle 16.6. – 8-11 hod a 12-16 hod (odpoledne 4 hod zkoušky). 

 Drobné úpravy při dodržení požadovaného rozsahu 32 hod jsou možné. 

Doškolení: V rámci školení lze absolvovat doškolení trenérů licence C, a to v rozsahu 4 hod.          

      Lze si vybrat půldny 8.6. dopoledne a odpoledne, 9.6.dopoledne, 15.6. dopoledne nebo 

      odpoledne. 

Ubytování: Lze objednat v hotelu Probe (2-lůžkový pokoj za 540,-Kč) u pana Pavla 

      Gyurgyika, mail durdik@dorg.cz, mobil 721- 419 700. 

Stravování: V polední přestávce nejbližší restaurace 10 min pěšky, autem 5 min Lídl, Penny, 

      Kaufland. 

Sebou: Sportovní vybavení na stolní tenis, psací potřeby, nepovinně soutěžní řád, pravidla 

      stolního tenisu a učební texty pro trenéry, kartička trenérské licence D nebo potvrzení  

      od RSST (klubu) o aktivitě trenérské nebo hráčské. 

Poplatky:  

 Účast na školení či doškolení na vlastní náklady, nebo na náklady klubu. 

 Poplatek za vystavení trenérské licence C je 600,- Kč (viz Směrnice ČAST č.2/2013). 

 Poplatek za prodloužení platné licence C je 200,-Kč, propadlé 0,5-1 rok 300,-Kč, 1-2 

roky 400,-Kč, 2-5 let 500,-Kč. U delší absence doškolení se platnost licence ruší (=10 

let po vyškolení bez doškolení). 

 Za doškolení náleží JMSST ještě administrativní poplatek 100,- Kč. 

Dodatečné přihlášky: Obsazení akce není uzavřeno, lze se ještě dodatečně přihlásit  

     na hybner@tabletennis.cz. Platí výzva pro trenéry družstev, která startují nebo budou 

    startovat v krajských soutěžích. Na přihláškách do soutěží 2013-2014 bude kontrolováno 

    splnění povinnosti mít trenéra min.licence C a z nedostatků budou vyvozovány závěry  

    (výstrahy, pokuty). 

 

 

V Břeclavi 14.5.2013. 

Ing.Jaroslav Hýbner 

předseda TMK JmSST    
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