Česká asociace squashe, z.s., Zátopkova 100/2,
100/2 160 17 Praha 6 – Strahov, IČ: 481 32 217

Česká asociace squashe představuje projekt „LSCM“ - podpora trenérů mládeže
Cíl projektu: podpora kvalifikovaných klubových trenérů, kteří pravidelně nabírají a trénují mládež, jsou aktivní při registraci
juniorů do ČASQ a jejich svěřenci dlouhodobě dosahují kvalitních výsledků.
Forma podpory: peněžitá 5 000 Kč měsíčně pro 10 vybraných trenérů
trené mládeže
Období: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018
Požadujeme: platná min. 3. trenérská třída ČASQ, platná roční registrace u ČASQ pro danou sezonu, klubem potvrzený
seznam juniorů, se kterýmii trenér pracoval v sezoně 2016/17.
2016
Kritéria pro výběr:
každý přihlášený trenér získá:
a)

1 bod za každého trénovaného registrovaného juniora (včetně cizinců) v soutěžích ČASQ v minulé sezoně (platná
roční registrace v období 1. 9. 2016 - 30. 6. 2017) – neplatí pro kategorie U23.

b) 1 bod za každý start juniora na mistrovském
mistro
turnaji juniorů (pouze kategorie A a B) v minulé sezoně (1. 9. 2016 30. 6. 2017) – neplatí pro kategorie U23, přičemž se počítá vždy pouze 1 turnaj (ne účast ve více kategoriích).
c)

1 bod za každou účast v české juniorské reprezentaci (i náhradníci, pokud byli na akci přítomni) v minulé sezoně (1.
9. 2016 - 30. 6. 2017), přičemž se počítá vždy pouze 1 turnaj (ne účast ve více kategoriích) – platí pouze pro akce ME,
MS a přátelská mezistátní utkání.

d) celkový součet takto získaných bodů se pak vynásobí koeficientem za trenérskou třídu, přičemž:
3. trenérská třída ČASQ = koeficient 1,0
2. trenérská třída ČASQ = koeficient 1,25
1. trenérská třída ČASQ = koeficient 1,5
Příklad: 10 registrovaných juniorů plus 100 startů na A a B turnajích plus 10 startů v reprezentaci krát 2. trenérská třída ČASQ,
tedy: 10 + 100 + 10 = 120 x 1,25 = 150 bodů
Pozn.: v případě, že jednoho juniora trénuje více trenérů, se bod rozdělí počtem spolupracujících trenérů.
V případě rovnosti bodů se rozhoduje v tomto pořadí: 1.celkový počet registrovaných juniorů; 2.počet startů na českých
mistrovských turnajích; 3.počet
čet reprezentačních startů; 4. vyšší trenérská licence
Pro období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 bude vybráno 8 podporovaných trenérů s nejvyšším součtem bodů dle kritérií a dále 2
podporovaní trenéři dle výběru VV ČASQ (2 divoké karty).
karty)
Podmínky: Každý trenér,
r, který bude zařazen do projektu, je v daném období povinen absolvovat 2 projektová školení
(hrazená asociací). Dále je každý vybraný trenér povinen se průběžně a na vlastní náklady sebevzdělávat na školeních
doporučených ČASQ (např. na školeních pořádaných
pořádaný TMS ČOV), za která získá kredity.. Minimální počet kreditů a podmínky
jejich získání budou upřesněny do 31.8.2017.
Vedoucí projektu: Jan Roll, DiS., tel: 777 051 641, roll@czechsquash.cz
Přihlášky: Uveďte jméno, kontakt, registrační číslo a přiložte naskenovaný, klubem potvrzený seznam juniorů, které
trénujete.
Vše zasílejte nejpozději do 31. 7. 2017 na: roll@czechsquash.cz
V Praze dne 20.4.2017

Jan Roll,, DiS. vedoucí projektu LSCM
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