ČUBU

společně s

JKA

a

Shi Kon

připravuje

Školení trenérů II. tříd
Termín:

2021
Plánovaný rozsah 4. víkendy
(teoretická část bude realizována on-line výukou ve stanoveném
rozsahu, praktická část proběhne ve vyhlášených termínech podle
dohody s účastníky v závislosti na podmínkách tak, jak budou dány
v souvislosti s pandemií Covid-19)

Místo:

SKBU Hostivař – Praha/České Budějovice

Program:

I. část elektronicky – výuka teorie v souladu s obsahem školení
13. 2. 2021 přes Microsoft Teams (první schůzka)
Termíny dalších schůzek on-line budou dohodnuty v rámci první
schůzky

II. část praktická a teoretická – předpokládané termíny (skutečná
realizace proběhne v termínech aktuálně stanovených dle Vládních
nařízení)
předpoklad 1. víkend 26. - 28. 3. 2021 Praha
předpoklad 2. víkend 23. - 25. 4. 2021
předpoklad 3. víkend 05.- 06. 6. 2021
následně bude stanoven termín pro zkoušky

Upozornění: Informace a termíny školení budeme aktuálně upřesňovat, dle
platných nařízení Vlády ČR vyhlášených v souvislosti s pandemií Covid-19.
Organizátor / garant:

JKA ČR / Č.U.B.U.

ČUBU garantuje obecnou výuku kmenových vyučovacích předmětů podle schváleného
učebního plánu v rozsahu 50 vyučovacích hodin a specializační výuku v celkové délce 115
vyučovacích hodin z čehož profilujících vyučujících předmětů v rozsahu 55 vyučujících
hodin. Dále zaměření, kvalitu a rozsah odborné praxe 60 vyučujících hadin , závěrečné
práce a závěrečných zkoušek v souladu s učebním plánem v rozsahu 20 hodin.

Doba platnosti licence 10 let (následné doškolení v rozsahu 1. víkendu).
Přihlášky, podmínky a poplatky:
Poplatek za školení je 10 000,- Kč/osobu.
Přihlásit se mohou všichni členové svazů sdružených v ČUBU, kteří splňují níže uvedené
podmínky, anebo jsou doporučeni ke studiu vedením příslušného svazu. Přihlášení pro členy
JKA ČR bude probíhat přes databázi ČUBU, přihlášení pro ostatní účastníky bude
provedeno zasláním vyplněné přihlášky na email: patasj@seznam.cz
Termín pro přihlášení je stanoven nejpozději do 3. 2. 2021
Úhrada poplatku bude provedena pro členy JKA ČR na základě vystavené faktury při
registraci, pro ostatní účastníky bude úhrada provedena v hotovosti v den první prezenční
výuky. Odesláním přihlášky se účastník zavazuje zúčastnit akce a zároveň uhradit celkovou
cenu za školení. Ubytování a strava není zahrnuta do tohoto poplatku.
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Podmínky pro JKA pro přihlášení do tohoto školení jsou:
Středoškolské vzdělání, trenér III. třídy - nositel minimálně technického stupně
vyspělosti 1. DAN JKA (1. Kyu – musí odsouhlasit PR JKA ČR – licence bude platit až
po složení zkoušky na 1. Dan, kterou je nutné složit do dalšího možného termínu
zkoušek (zkoušky na STV Dan v ČR) věk 20 let, trenér III. třídy s praxí, morální a
trestní bezúhonnost, při podání přihlášky doložit účast na akcích JKA ČR v průběhu
jednoho roku v tomto rozsahu: 1 x seminář se Shihanem Hideo Ochi, 2x seminář
s instruktory JKA ČR nebo absolvování vícedenní akce JKA ČR (Shotokan kata
Keikokai , Gasshuku atd.).

Podmínky pro Kickbox pro přihlášení do tohoto školení jsou:
Středoškolské vzdělání, věk 20 let, trenér III. třídy s praxí minimálně 1 rok (tato praxe
musí být potvrzena akreditovaným trenérem, nositelem trenérské licence minimálně
II. třídy se specializací: bojové sporty)), účast na odborných seminářích pořádaných
ČSFu (minimálně dva), morální a trestní bezúhonnost

Zahájení školení:

13. 2. 2021 v 08:30 hod.

Všem registrovaným osobám bude před 13. 2. 2021 zaslán přístup na první schůzku webinář prostřednictvím MS Teams. Webinář si můžete otevřít buď přímo v aplikaci Teams
(pokud ji používáte) nebo si můžete webinář otevřít v prohlížeči (POZOR !!! je nutné používat
prohlížeč Google Chrome, případně Edge). Každý webinář bude aktivován cca 15 minut před
začátkem dle harmonogramu a každý je zodpovědný za včasné přihlášení.

I. elektronickou část povede Adam Zdobinský
Téma:
8:30 - 9:00 Patík zahájení, téma metodických výstupů a téma závěrečných prací
9:00 – 10:30 Zdobinský
1) Smysl sportovního tréninku - trénuj to co chceš trénovat.
12:00 – 13:30 Zdobinský
2) Roční plán - šedá teorie nebo klíč k efektivitě?

Kadaň/Praha, 26.01.2021
Zpracoval: Mgr. Josef Patík, Ing. Richard Růžička
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V této formě se všemi informacemi (naskenujte podepsané):
Přihláška na školení a doškolení trenérů II. třídy 2021
Česká unie bojových umění
Jméno a příjmení:............................................ Rč. :........................................
Bydliště :......................................................... PSČ:.......................................
Dojo:............................................................... tel. :........................................
Datum :...................................

Podpis:............................ STV :...........................

Email:……………………………….
Uveďte registrační číslo III. trenérské třídy:……………………………………

