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SBÍRKA PŘEDPISŮ  
Č E S K Ý  A T L E T I C K Ý  S V A Z  

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Číslo předpisu 10/2019                Účinnost od 1. června 2019 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Směrnice ČAS 
ze dne 23. května 2019, 

kterou se mění směrnice ČAS č. 8/2016, 

o článcích péče o talentovanou mládež, 

ve znění směrnice ČAS č. 3/2018 
 

 

Předsednictvo ČAS se usneslo na těchto změnách 

směrnice ČAS č. 8/2016, o článcích péče  

o talentovanou mládež, ze dne 15. prosince 2016,  

ve znění směrnice ČAS č. 3/2018 ze dne 19. února 

2018: 

 

Čl. 1 

 

1. Čl. 4 odst. 1, 3 a 4 zní: 

 

„Čl. 4 

Osobní trenéři 

 

(1) Osobní trenér sportovce zařazeného do VSCM 

musí mít platnou trenérskou kvalifikaci minimálně 

3. třídy. 

(3) Osobní trenér zpracovává tréninkový plán 

sportovce na roční tréninkový cyklus (dále jen 

„RTC“) a předkládá ho vedoucímu trenérovi VSCM 

ke schválení do jím stanoveného data. 

(4) Osobní trenér předkládá po skončení RTC 

vyhodnocení sportovní přípravy a sportovní 

výkonnosti sportovce vedoucímu trenérovi VSCM.“ 

 

 

 

 

 

2. Za čl. 8 se vkládá nový čl. 8a, který zní: 

 

„Čl. 8a 

Trenéři SCM 

 

(1) Trenér SCM je v pracovně právním nebo 

smluvním vztahu k atletickému klubu nebo  

v případě oddílu k tělovýchovné jednotě  

či sportovnímu klubu zařazenému do systému SCM. 

Trenér SCM realizuje vlastní činnost SCM podle 

požadavků ČAS, které vyplývají z poslání a úkolů 

SCM, na úrovni atletického klubu nebo oddílu. 

Trenér SCM úzce spolupracuje s vedoucími trenéry 

sekcí disciplín SCM, vedoucím trenérem SCM  

a vedoucím trenérem Sportovního střediska. 

(2) Trenér SCM musí mít platnou trenérskou 

kvalifikaci minimálně 2. třídy. 

(3) Trenér SCM zpracovává tréninkový plán 

sportovce na RTC a předkládá ho vedoucímu 

trenérovi SCM ke schválení do jím stanoveného 

data. 

(4) Trenér SCM předkládá po skončení RTC 

vyhodnocení sportovní přípravy a sportovní 

výkonnosti sportovce vedoucímu trenérovi SCM.“ 
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3. Čl. 10 odst. 1 a 3 zní: 

 

„Čl. 10 

Osobní trenéři 

 

(1) Osobní trenér sportovce zařazeného do SCM 

musí mít platnou trenérskou kvalifikaci minimálně 

3. třídy. 

(3) Osobní trenér předkládá po skončení RTC 

vyhodnocení sportovní přípravy a sportovní 

výkonnosti sportovce vedoucímu trenérovi SCM.“ 

 

Čl. 2 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. června 2019. 

 

 

PaedDr. Libor Varhaník, v. r. 

předseda ČAS 


