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PREAMBULE
1.

Dobrému trenéru v ragby nepostačí jen případné osobní hráčské zkušenosti. Má-li správně vést,
vychovávat a radit, musí se neustále učit. Vlastní praxí, pozorováním, přemýšlením a studiem. Teorie, to
je zobecněná zkušenost a vědomosti jiných.

2.

Trenér má mimořádnou zodpovědnost, nejen za výkony, ale především za zdraví svých svěřenců.
Nebude-li se vzdělávat, nebudou se úspěšně vyvíjet ani jeho hráči. Maséra či fyzioterapeuta bez
příslušného vzdělání u družstev neobjevíme. Při tom nevědomost trenéra může způsobit mnohem
závažnější a nenapravitelné škody.

3.

Tento předpis určuje stupně trenérských licencí a způsoby jak je získat. Absolvování některého školení
nemůže samo o sobě zaručit trenérovu odbornou způsobilost. Je však formálním výrazem dosažení
určitého stupně vědomostí ve spojení s předchozí, současnou i budoucí tvořivou praxí.

4.

Základní povinností všech účastníků mistrovských utkání, tedy i trenérů, je znalost pravidel ragby,
základních článků soutěžních řádů a dalších předpisů, jakožto i rozpisu soutěže.

1.

Česká rugbyová unie ve smyslu svého poslání daného svými stanovami zajišťuje systém vzdělávání jako
službu svým členským klubům a jednotlivcům, kterým tak umožňuje získat odbornou způsobilost k
vedení tréninků a dalšímu působení u družstev ragby v klubech i v orgánech ČSRU.

2.

Tento řád si klade za cíl stanovit základní kvalifikační podmínky pro získání a udržení trenérské licence,
jakožto i vymezit jednotlivá práva a povinnosti mezi ragbyovými kluby, trenéry a ČSRU.

1.

„Trenér“ ve smyslu tohoto předpisu je každý člen ČSRU, který získá trenérskou licenci. Získáním
trenérské licence se trenér stává členem ČSRU, pokud již není členem z jiného důvodu. Členství vzniká
registrací trenéra jako člena.

2.

„Trenérská licence“ (dále jen licence) je oprávnění vydané ČSRU, které opravňuje jejího držitele k
výkonu činnosti trenéra. Je dokladem o dosažené odborné způsobilosti. Trenérská licence není vázána na
členství v konkrétním klubu. Stupně trenérské odbornosti jsou upraveny tímto předpisem dále.
Náležitosti pro získání trenérské licence jsou stanoveny směrnicí Výkonného výboru ČSRU.

3.

„Školení“ je kurz pořádaný ČSRU nebo jiným subjektem určeným ČSRU, za účelem získání příslušné
kvalifikace pro udělení licence. Požadavky na konkrétní „školení“ jsou stanoveny směrnicí Výkonného
výboru ČSRU na návrh sportovního ředitele po projednání v trenérsko-metodické komisi.

4.

„Licenční seminář“ je kurz pořádaný ČSRU, za účelem prohloubení znalostí a prodloužení platnosti
licence. K prohloubení znalostí a prodloužení licence mohou trenéři využít další vzdělávací instituce a
jejich kurzy schválené sportovním ředitelem nebo trenérsko-metodickou komisí, pokud ji tím pověří.
Žádost o uznání kurzu jako licenčního semináře musí být doložena alespoň informací o rozsahu a obsahu
kurzu, osobě školitele, organizátora kurzu a kontaktem na něj. Pokud se sportovní ředitel, resp.
trenérsko-metodická komise nevyjádří ve lhůtě tří týdnů od obdržení žádosti doložené uvedenou
informací, má se za to, že byl udělen souhlas s uznáním dotčeného kurzu jako licenčního semináře.
Zájemci o uznání kurzů pořádaných jinou vzdělávací institucí musí předem nahlásit (písemně nebo
elektronicky) svůj zájem sportovnímu řediteli a po absolvování školení předložit osvědčení.

5.

„Školitelský sbor“ je sbor školitelů zajišťující přednášení kurzů a seminářů.

6.

„Školitel“ je každý člen školitelského sboru, který je navržen sportovním ředitelem a schválen VV ČSRU.
Školitelem může být i osoba, která není členem ČSRU.

7.

„Instruktor ragby“ je každý, kdo splní všechny podmínky školení.

1.

Školení instruktora ragby je předstupeň získání odbornosti trenéra.

2.

Každý, kdo splní podmínky školení, získá osvědčení o absolvování.

3.

Podmínky pro získání kvalifikačního stupně instruktora ragby jsou uvedeny ve směrnici schválené
Výkonným výborem ČSRU na návrh sportovního ředitele po projednání v trenérsko-metodické komisi.

1.

Vzdělávání trenérů je rozděleno podle stupňů odbornosti. Po úspěšném absolvování školení příslušného
stupně obdrží trenér trenérskou licenci.

2.

V rámci vzdělávání trenérů se udělují tyto licence:

I.

II.

Úvodní ustanovení

Definice základních pojmů

III. Instruktor ragby

IV. Registrace trenéra a stupně odbornosti

a) trenérská licence C
b) trenérská licence B
c) trenérská licence B7s
d) trenérská licence A
3.

Licence vydává ČSRU. Licence B a A vydává ČSRU po předložení osvědčení o absolvování obecná části
vzdělávání od akreditované vzdělávací instituce.
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5.

Pro účast družstev v soutěžích může být na základě soutěžního řádu ČSRU článku 33. písmene a)
vyžadován trenér s patřičnou licencí. Konkrétní požadavky pro jednotlivé soutěže jsou v tom případě
stanoveny ve směrnici Výkonného výboru ČSRU na návrh sportovního ředitele po projednání v trenérskometodické komisi. Taková směrnice musí být vydána nejméně jeden rok před začátkem soutěže.

1.

Trenér je povinen prokázat se delegovanému rozhodčímu před každým soutěžním utkáním platnou
trenérskou licencí nebo prokázat svoji totožnost a poskytnout potřebnou součinnost pro ověření jeho
licence. Kontrolu fyzické přítomnosti trenéra ohlášené licence provádí rozhodčí v každém utkání.

2.

Trenérovi se již započítává kvalifikace, kterou získal v daném ročníku.

3.

Trenér může působit ve smyslu směrnice vydané podle čl. IV. odst. 5 tohoto řádu maximálně u
dvou družstev.

1.

Na základě licence lze vykonávat činnost trenéra ragby do 30. 6. třetího kalendářního roku po roce, ve
kterém byla vydána. Poté se oprávnění ve vztahu k ČSRU pozastavuje. V tomto smyslu se dále hovoří o
vypršení platnosti licence. Po vypršení platnosti licence není trenér oprávněn vykonávat činnost trenéra.
„Prodloužením licence“ se rozumí opětovné získání licence stejného kvalifikačního stupně nejpozději do 6
měsíců po vypršení doby platnosti licence.

V.

Práva a povinnost trenéra

VI. Platnosti licence

Platnost licence se prodlužuje o dva roky na základě účasti na alespoň dvou licenčních seminářích v
průběhu doby platnosti licence, resp. do šesti měsíců po vypršení její platnosti. Jako licenční seminář se
uznává účast na školení po dobu řádného studia za účelem získání licence jiného stupně.
2.

3.

„Obnovením trenérské licence“ se rozumí opětovné získání stejné licence nebo nižší licence, a to ve lhůtě
do 24 měsíců po vypršení doby platnosti licence. Obnovení licence je vázáno na splnění podmínek
stanovených těmito zásadami:
a)

V případě, že trenér nesplnil podmínky pro prodloužení licence uvedené v předchozím odstavci,
může si licenci obnovit. Pokud pokračuje trenér s licencí stupně B, B7 nebo A v činnosti po vypršení
její platnosti, považuje se za trenéra s licencí o stupeň nižší (toto pravidlo se použije i v případě
trenéra, který se považuje za trenéra s licencí B z důvodu nesplnění podmínky pro prodloužení nebo
obnovení licence A na základě uplatnění tohoto pravidla).

b)

Držitel licence A může po dobu dvou let od vypršení platnosti licence A vykonávat činnost trenéra
jako držitel licence B bez splnění dodatečných podmínek. Po absolvování dvou licenčních seminářů v
průběhu této dvouleté lhůty se mu obnovuje licence A.

c)

Držitel licence B nebo B7 může po dobu dvou let od vypršení platnosti licence B, resp. B7 vykonávat
činnost trenéra jako držitel licence C bez splnění dodatečných podmínek. Po absolvování dvou
licenčních seminářů v průběhu této dvouleté lhůty se mu obnovuje licence B, resp. B7.

d)

Držiteli licence C se vypršení platnosti licence pozastavuje činnost a obnovit ji lze pouze
absolvováním dvou licenčních seminářů v průběhu dvou let od vypršení platnosti licence C.

e)

Po uplynutí 24 měsíců od vypršení platnosti licence lze licenci obnovit pouze splněním všech
podmínek pro získání příslušné licence s výjimkou obecné části.

„Uznáním licence“ se rozumí získání licence na základě úspěšného absolvování studia v jiné zemi. Uznání
licence je vázáno na splnění podmínek stanovených těmito zásadami:
a)

Držitelé zahraničních trenérských licencí ragby (členové některé federace World Rugby nebo Rugby
Europe), mající zájem o působení v soutěžích ČSRU, jsou povinni písemně požádat o vystavení
české licence. K žádosti doloží kromě dokladů o získání licence i program absolvovaného školení.
Žádost schvaluje sportovní ředitel nebo trenérsko-metodická komise, pokud ji tím pověří. Pokud se
sportovní ředitel, resp. jím určený orgán nevyjádří ve lhůtě dvou měsíců od obdržení žádosti
doložené uvedenou informací, má se za to, že podmínky pro uznání zahraniční licence byly splněny.

b)

Obdobně se postupuje v případě, že člen ČSRU získá zahraniční trenérskou licenci.

4.

Pokud je proto závažný důvod může sportovní ředitel nebo trenérsko-metodická komise pokud ji tím
pověří, výjimečně v mimořádných případech rozhodnout o prodloužení, obnovení nebo uznání licence i v
případech neuvedených v tomto řádu.

5.

Pravidla pro odnětí licence pro porušení povinností trenéra stanoví jiný předpis.

David Frydrych v.r.
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