
Informační dopis 3/2019– vzdělávání trenérů a cvičitelů 

 

Od sezony 2019/2020 se plánují následující vzdělávací semináře: 

Seminář pro cvičitele a trenéry III. třídy pro všechny 3 zbraně:  

• 2 termíny/sezona (podzim a jaro) v rozsahu pá – ne   

• v případě zájmu převyšující kapacity seminářů bude možné přidat další termín 

• podmínka účasti (zkušenosti) – bez omezení  

 

Seminář pro trenéry II. třídy pro všechny 3 zbraně: 

• 1 termín/sezona v rozsahu pá – ne 

• v případě zájmu převyšujícím kapacitu semináře bude možné přidat další termín 

• podmínka účasti (zkušenosti a odbornost) – doložená praxe 2 roky, minimálně 150 hodin pod 

vedením trenéra I. třídy/licence A (čestné prohlášení) 

• náplň semináře– šermířské školy, taktika, rozvoj silných stránek  

• absolvování semináře samo o sobě nepovede automaticky k zisku II. trenérské třídy (Po 

absolvování kompletního semináře zodpovědná osoba pověřená Českým šermířským svazem 

může vydat absolventům potvrzení o získání II. trenérské třídy. Rozhodnutí o udělení/neudělení 

trenérské třídy bude plně v kompetenci pověřené osoby na základě zhodnocení znalostí a 

dovedností absolventa.)  
 

Jako první je naplánován seminář pro trenéry II. třídy v kordu. Seminář se uskuteční ve dnech 20. – 

22.9.2019 v Olomouci (šermírna Dukly Olomouc) pod vedení pana Fridricha Földese.  

Rámcový předběžný program (změny vyhrazeny): 

20.09 - pátek - 18:00 - 20:00 - Teoretická část (sjednocení pojmů, teorie tréninku, taktika šermu) 

21.09 - sobota - 09:00 - 12:00 Přípravná cvičení, práce nohou, trénink nohou 

                          12:00 - 13:30 Přestávka, oběd 

                          13:30 - 16:00 Technická příprava závodníka (praktická část) 

                          16:30 - 17:30 Diskuze 

22.09 - neděle - 09:00 - 11:30 Praktická část, školy 

                          11:30 - 12:30 Diskuze 

 

Maximální kapacita semináře je 14 trenérů splňující kritéria účasti (viz výše). Pro účastníky jsou 

povinné všechny moduly, jelikož na sebe navazují. Pro praktickou část je nutná vlastní kompletní 

trenérská výstroj a výzbroj. 

ČŠS uhradí účastníkům semináře cestovné a ubytování se snídaní. Ubytování bude zajištěno 

hromadně.   

Přihlášky na seminář zasílejte na e-mail tstefflova@seznam.cz do 10.9.2019. 

K přihláškám je nutné doložit čestné prohlášení o praxi, datum přihlášení na seminář bude směrodatné 

pro určení pořadí zařazených účastníků až do kvóty 14 ti frekventantů.  
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