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Projekt podpory trenérů mládeže LSCM 2020
Popis projektu
Vybraní squashoví trenéři mládeže získají roční ﬁnanční podporu na základě své trenérské
kvaliﬁkace, efek vní náborové činnos , ak vity svých svěřenců na turnajích nebo dosahování
výsledků svěřenců ve věku do 22 let v kategoriích U17, U19 a dospělých. Podporovaní trenéři se
zúčastní tema ckých projektových školení a externích seminářů, konferencí a workshopů
doporučených Metodickou komisí ČASQ. Vybraným trenérům bude umožněno sdílení
vzdělávacích materiálů a tréninkových dat. Každý vybraný trenér získá projektový úkol, jehož
úspěšné splnění je podmínkou pro získání podpory.

Cíl projektu
Jde nám o neustálý rozvoj kvality trenérské práce na všech úrovních ČASQ. Za velmi potřebný
považujeme i nadále nárůst členské základny díky efek vní náborové činnos našich trenérů.
Záleží nám na co nejhojnější účas dě v soutěžích odpovídající jejich úrovni. Usilujeme o
kvalitní a zdravý rozvoj dě . Naše juniory budeme připravovat tak, aby mohli podávat vynikající
sportovní výkony v dospělos , a skvěle tak v budoucnu reprezentovali náš sport doma i v
zahraničí.

Forma podpory
Vybraní trenéři získají ﬁnanční podporu na 12 měsíců, vyplácenou 1x měsíčně. Její výše je dána
počtem vybraných trenérů. Další podpora je ve formě vzdělávání na projektových školeních a ve
sdílení důležitých vzdělávacích materiálů a tréninkových dat na projektovém webu.

Výběr trenérů
Při výběru se bude zohledňovat zaměření trenérů ve 2 kategoriích: 1. AKTIVITA nebo 2. VÝKON.
1.

AKTIVITA – do této kategorie budou vybráni trenéři, jejichž svěřenci se zúčastnili nejvíce
mistrovských juniorských turnajů ČASQ (kategorie A, B a nově i D). Oceněna bude také
jejich efek vní náborová činnost. Hodno t se bude počet nově registrovaných juniorů
v ČASQ v dané sezoně. Počítat budeme pouze juniory s první celosezónní registrací (500
Kč/sezona), resp. ty, kteří neměli celosezónní registraci alespoň 2 sezóny. Zohledněna
bude také nejvyšší dosažená trenérská licence žadatele (ČASQ, ESF, WSF).

2.

VÝKON – do této kategorie budou vybráni trenéři, jejichž svěřenci dosáhli nejlepších
výsledků v minulé sezoně (1.9.-30.6.) v kategorii U17, U19 (ČASQ a ESF) a na
mistrovských turnajích dospělých (ČASQ). Body za umístění na žebříčku dospělých
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v uplynulé sezóně (1.9. - 30.6.) se počítají pouze těm, kteří dosáhli věku 17-22 let
(počítají se umístění na žebříčku v období od dne 17. narozenin, resp. do dne 23.
narozenin). Zohledněna bude nejvyšší dosažená trenérská licence žadatele (ČASQ, ESF,
WSF).
Do projektu podpory budou vybráni 4 trenéři dle nejvyššího počtu získaných bodů (dle daných
kritérií) v kategorii AKTIVITA a 4 trenéři v kategorii VÝKON. Těchto celkem 8 trenérů získá
podporu 5 000 Kč/měsíc. VV ČASQ si vyhrazuje právo udělit 2 divoké karty navíc.

Projektová školení
V plánu jsou 3 tema cká jednodenní projektová školení za rok. Cílem školení je především
sdílení zkušenos , tréninkových dat a přednášky externích spolupracovníků a expertů z oblas
sportovního tréninku a příbuzných vědních disciplín. Náklady na školení tedy zahrnují především
pronájem kurtů, přednáškové místnos a odměny pro školitele. Organizátorem školení a
odpovědnou osobou bude Jan Roll.

Externí školení s doporučením Metodické komise ČASQ
Každý vybraný trenér musí během dané sezony absolvovat externí školení doporučená
Metodickou komisí ČASQ (dále jen MK) tema cky zaměřená na sportovní trénink a příbuzné
vědy. Inicia va při vyhledávání relevantních přednášek je vítána. Každé takové školení bude mít
přidělen určitý počet kreditů (cca 3-4 kredity za seminář). Tento počet určuje MK. MK
doporučuje vybrané semináře a školení České trenérské akademie (ČTA ČOV), dále vybrané
semináře UK FTVS, MUNI Brno, apod. Celkový počet kreditů, který musí každý vybraný trenér
v dané sezoně získat, je 10.

Podmínky pro výběr trenérů do projektu LSCM
Požadavky a podmínky pro výběr:
1) trenér musí být registrován do soutěží ČASQ
2) trenér musí být držitelem platné III. nebo vyšší trenérské třídy ČASQ
3) trenér musí mít komunikační kompetenci v češ ně na požadované úrovni
B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ)
Přihlášky musí obsahovat:
 seznam svěřenců (pouze české státní příslušnos ) trenéra potvrzený mateřským
klubem hráčů*
 cer ﬁkát potvrzující aktuálně platnou nejvyšší dosaženou trenérskou kvaliﬁkaci
*pozor, jeden hráč může být přidělen pouze k jedinému trenérovi! V případě uvedení
hráče u více trenérů, určí trenéra hráč, resp. jeho zákonný zástupce.
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Hodnocení kritérií pro výběr:
Trenéři se mohou přihlásit do obou kategorií, ale vybráni budou pouze do jedné (pro ně
úspěšnější).
1. Ak vita
1 bod za každou účast juniora na mistrovském turnaji juniorů ČASQ (kategorie A, B, D) – bod za
turnaj, ne za věkovou kategorii!
6 bodů za každou novou celosezónní registraci juniora ve věku do 19 let (500 Kč/sezóna) do
soutěží ČASQ v dané sezoně (pla pouze pro nově registrované hráče, resp. ty, kteří nebyli
celosezónně registrování 2 sezóny před aktuální sezónou).
2. Výkon
4 body za každou medaili na MČR juniorů v kategorii U17, U19 v předchozí sezoně,
dále za každého hráče, který se alespoň 1x umís l na žebříčku dospělých v předchozí sezoně dle
kategorií:
 chlapci (17-23 let) alespoň 1 umístění na žebříčku mužů v top 8 v minulé sezoně – 8
bodů
 chlapci (17-23 let) alespoň 1 umístění na žebříčku mužů v top 16 v minulé sezoně – 4
body
 chlapci (17-23 let) alespoň 1 umístění na žebříčku mužů v top 32 v minulé sezoně – 2
body
 dívky (17-23 let) alespoň 1 umístění na žebříčku žen v top 4 v minulé sezoně – 8 bodů
 dívky (17-23 let) alespoň 1 umístění na žebříčku žen v top 8 v minulé sezoně – 4 body
 dívky (17-23 let) alespoň 1 umístění na žebříčku žen v top 16 v minulé sezoně – 2 body;
dále 6 bodů za každé medailové umístění na turnaji ESF (GP) v předchozí sezoně v kategorii U17
a U19;
6 bodů za každou účast svěřenců v družstvech na ME v kategoriích U17 a U19;
12 bodů za každé medailové umístění na turnaji ESF (SS) v předchozí sezoně v kategorii U17 a
U19
a 12 bodů za každé medailové umístění na ME jednotlivců v kategorii u19.
Celkový součet bodů se vynásobí koeﬁcientem za nejvyšší dosaženou trenérskou licenci (pla
pouze pro platné a aktualizované trenérské licence ČASQ, viz seznam trenérských licencí ČASQ.
Trenérská licence
III. trenérská třída ČASQ + ESF (WSF) coaching level I
II. trenérská třída ČASQ
II. trenérská třída ČASQ + ESF (WSF) coaching level II
II. trenérská třída ČASQ + ESF (WSF) coaching level III

Koeﬁcient
1
1,5
2
2,5
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I. trenérská třída ČASQ
I. trenérská třída ČASQ + ESF (WSF) coaching level II
I. trenérská třída ČASQ + ESF (WSF) coaching level III

3
3,5
4

Příklad v kategorii Ak vita:
5 účas na turnaji A + 5 účas na turnaji B + 2 účas na turnaji D + 2 nové registrace krát II.
trenérská třída ČASQ
(5+5+2+12) x 1,5 = 24 x 1,5 = 36 bodů
Příklad v kategorii Výkon:
2 medaile na MČR juniorů (8 bodů) + 2 umístění v top 32 mužů (4 body) + 1 medaile na turnaji
ESF GP (6 bodů) krát II. trenérská třída ČASQ + ESF (WSF) coaching level II (koeﬁcient 2)
8+4+6 = 18 x 2 = 36 bodů

Povinnos pro vybrané trenéry





účast na alespoň 2 projektových školeních
úspěšné splnění projektového úkolu
min. 10 kreditů získaných na externích školeních doporučených Metodickou komisí
ČASQ
v případě nesplnění těchto povinnos v období 2019-2020 jsou trenéři povinni vrá t
ﬁnanční podporu za celé období 2019-2020

Návrh struktury rozpočtu projektu LSCM (září 2019 - srpen 2020)
Přímá ﬁnanční podpora trenérům mládeže
3 jednodenní projektová školení (pronájmy a školitelé)
Celkové náklady:

V Praze dne: 7. 4. 2019

600 000 Kč
30 000 Kč
630 000 Kč

Zpracoval: Jan Roll, DiS.

