SMĚRNICE O TRENÉRSKÝCH KVALIFIKACÍCH
Česká 3D lukostřelba /CZ 3D/ stanovuje tyto zásady pro udělování trenérské kvalifikace v
lukostřelbě.
Čl. 1
Rozsah platnosti
1.1. CZ 3D pověřuje LK Žebrák, který má statut akreditačního zařízení pro výuku a udělování
trenérské kvalifikace v lukostřelbě. Ve smyslu této směrnice uděluje kvalifikaci trenér
lukostřelby.
1.2. Tato směrnice se vztahuje v souladu s příslušnými ustanoveními registrovaných stanov CZ
3D na všechny složky a členy CZ 3D, dále na další zájemce o získání trenérské kvalifikace v
lukostřelbě.
1.3. LK Žebrák jako akreditační zařízení je oprávněno vydat doklad o rekvalifikaci (osvědčení s
celostátní platností) pro pracovní činnost – trenér lukostřelby II. třídy.
Čl. 2
Přehled kvalifikací a charakteristika činnosti
2.1. Instruktor lukostřelby
je pedagogický pracovník, který je oprávněn vést tréninkový proces pod dohledem
trenéra III., II. nebo I. třídy. Kvalifikaci instruktor lukostřelby lze získat proškolením
trenérem s kvalifikací II. nebo I. třídy v lukostřelbě. Zároveň trenér s kvalifikací II. nebo
I. třídy v
lukostřelbě je oprávněn vydat příslušné osvědčení instruktora v lukostřelbě.
2.2. Trenér lukostřelby III. třídy
je pedagogický pracovník, který je oprávněn samostatně plánovat, vést, řídit a
vyhodnocovat tréninkový proces zaměřený na zvyšování sportovní výkonnosti v
lukostřelbě. Tuto činnost provádí především v klubech a oddílech sdružených v CZ 3D.
Své znalosti a zkušenosti uplatňuje rovněž při přípravě sportovních soutěží a může být
pověřen lektorskou činností při vzdělávacích kurzech trenérů.
2.2.1. Kvalifikace trenér lukostřelby III. třídy je udělována na základě stanovených
kritérií.
2.2.2. je oprávněn vykonávat svoji činnost v rámci akcí, které svým charakterem
nenaplňují podmínky zákona 455/91 Sb. (Živnostenský zákon). Kvalifikace trenéra
lukostřelby III. třídy CZ 3D nenaplňuje podmínky odborné způsobilosti dle tohoto zákona.
2.2.3. Kvalifikace trenér lukostřelby III. třídy a předepsaná praxe jsou základní podmínky
pro přijetí zájemce pro školení a rekvalifikační kurz trenéra lukostřelby II. třídy.
2.3. Trenér lukostřelby II. třídy
je pedagogický pracovník, který je oprávněn samostatně plánovat, vést, řídit a
vyhodnocovat tréninkový proces zaměřený na zvyšování sportovní výkonnosti v
lukostřelbě. Tuto činnost provádí především s výkonnostními a vrcholovými sportovci a
talentovanou mládeží. Je pověřován lektorskou činností při vzdělávacích kurzech trenérů.
2.3.1. Kvalifikace trenér lukostřelby II. třídy je udělována na základě stanovených
kritérií.
2.3.2. Kvalifikace trenér lukostřelby II. třídy splňuje podmínky odborné způsobilosti dle
zákona 455/91 Sb. (Živnostenský zákon) a vyhlášek MPSV Ř č. 21/1991 Sb. A 324/1992
Sb.
2.4. Trenér lukostřelby I. Třídy
je nejvyšší trenérskou kvalifikací. Je pedagogický pracovník, který je oprávněn
samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat tréninkový proces zaměřený na
zvyšování sportovní výkonnosti v lukostřelbě. Tuto činnost provádí především s
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výkonnostními a vrcholovými sportovci a talentovanou mládeží. Je pověřován lektorskou
činností při vzdělávacích kurzech trenérů.
2.4.1. Kvalifikace trenér lukostřelby I. třídy je udělována na základě splnění stanovených
kritérií.
2.4.2. Kvalifikace trenér lukostřelby I. třídy splňuje podmínky odborné způsobilosti dle
zákona 455/91 Sb. (Živnostenský zákon) a vyhlášek MPSV Ř č. 21/1991 Sb. A 324/1992
Sb.
Čl. 3
Povinnosti a práva trenérů lukostřelby
Rozhodnutím, podílet se dobrovolně na vedení a zajišťování sportovního tréninku v CZ
3D, vzniká povinnost řídit se všemi směrnicemi, a dalšími ustanoveními, které CZ 3D a
jeho orgány vydávají.
Čl. 4
Podmínky pro získání trenérské kvalifikace
4.1. - věková hranice
4.1.1. Dosažení 20 let věku pro získání kvalifikace trenér III. třídy
4.2. – rozsah školení
4.2.1. - úspěšné absolvování stanovené odborné přípravy, jejíž obsah a rozsah je dán
příslušnou směrnicí CZ 3D. Směrnice CZ 3D upravuje obsah a rozsah vzdělání v závislosti
na podmínkách získání statutu vzdělávacího zařízení od MŠMT.
4.3. - požadavky na délku praxe
4.3.1. - trenér III. třídy - získání kvalifikace instruktor lukostřelby
4.3.2. - trenér II. třídy - 2 roky praxe jako trenér III. třídy
4.3.3. - trenér I. třídy - 2 roky praxe jako trenér II. Třídy
4.4. Vzdělání dosažené mimo CZ 3D
CZ 3D uznává dosaženého vzdělání u jiných vzdělávacích zařízení evidovaných u MŠMT
se specializací lukostřelby a uznává též kvalifikaci trenér lukostřelby dosažené v rámci
EU. Ověřuje se předložením osvědčení. V ostatních případech má pravomoc TMK CZ 3D
rozhodnout o uznání trenérské kvalifikace se specializací lukostřelby.
Čl. 5
Získání osvědčení o kvalifikaci trenér lukostřelby
Předpokladem pro získání osvědčení kvalifikace trenér lukostřelby je splnění podmínek
uvedených v čl. 4. Osvědčení může získat absolvent vzdělávacího kurzu pořádaného CZ
3D, který úspěšně absolvoval vzdělávací kurz. Absolventu, který splnil podmínky
vzdělávacího kurzu, ale nesplnil podmínku praxe dle odst. 4.3., bude kvalifikace trenér
lukostřelby II. nebo I. třídy uznána až po splnění předepsané praxe. Osvědčení
kvalifikace trenér lukostřelby – II. třídy, má charakter rekvalifikačního kurzu ve smyslu
vyhlášky č. 21/1991 Sb. a vyhlášky č. 324/1992 Sb.
Čl. 6
Platnost kvalifikace
Kvalifikace uvedené v čl. 2 této směrnice mají neomezenou platnost s celostátní
působností. Platnost kvalifikace II. a nižší trenérské třídy končí získáním vyšší trenérské
třídy.
Směrnice byla schválena předsednictvem Č3DL 5.12.2014 a vstupuje v platnost dnem
6.12.2014

Za CZ3D:
Michal Sodja
Předseda
CZ3D
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