JIHOČESKÝ SVAZ KARATE z.s.

ve spolupráci s

TRENÉRSKO-METODICKOU KOMISÍ
ČESKÉHO SVAZU KARATE

zve zájemce na

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ II. a III. Třídy
30.- 31. května 2020
v Českých Budějovicích
Po celou dobu školení trenérů se budou dodržovat bezpečnostní
opatření vydané Národní sportovní agenturou.

PROPOZICE
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ II. a III. třídy 2020
Datum konání:

30.- 31. května 2020

Místo konání:

Kulturní dům Metropol, Senovážné náměstí 248/2, České Budějovice
FIGHT CLUB ČESKÉ BUDĚJOVICE

Program školení trenérů :
Sobota 30.5. :

9.00 - 9.59 - zahájení, prezentace
10.00 - 12.00 - praktická část školení kata - Iva Keslová, Lukáš Janda
12.00 - 13.30 - přestávka na oběd
13.30 - 15.00 - teoretická část školení kata - Iva Keslová, Lukáš Janda
15.00 - 17.30 - praktická část školení kata - Iva Keslová, Lukáš Janda
17.30 - 18.00 - přestávka
18.00 - 20.00 - zkoušky na STV 3.kyu – 5. Dan

Neděle 31.5.:

10.00 - 13.00 - praktická část školení seminář kumite - PhDr. Petr Beníšek,

Podmínky účasti: starší 18ti let (může být mladší, pokud do půl roku dovrší 18ti let), držitel
min. 5. kyu karate.
Věci s sebou: karate gi, obi, poznámkový blok, psací potřeby, přezůvky, platný průkaz
karate (lékařská prohlídka ne starší než 12 měsíců, potvrzené
min.5.kyu, foto), v rámci možností skripta trenér karate pro II. a III. třídu
Ubytování: Hotel a ubytovna U nádraží, Dvořáková 14, České Budějovice, tel.:734200826
e-mail: recepce@ubytovnacb.cz
Cena: školení trenérů II. třídy 4 kredity
školení nových trenérů III. tř.
školení trenérů III. třídy

500,- Kč
600,- Kč
300,- Kč

Seminář: účastníci školení trenérů mají seminář v ceně školení, pro ostatní účastníky je
poplatek 200,- Kč
Přihlášku: zaslat na e-mail: martinhermann@seznam.cz, nejpozději do 28. května 2020 !
Další případné informace tel.: 606 390 997

Po celou dobu školení trenérů se budou dodržovat bezpečnostní
opatření vydané Národní sportovní agenturou.
Ing. Martin HERMANN
TMK JčSKe

JIHOČESKÝ SVAZ KARATE
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ TRENÉRŮ
Oddíl, škola, klub:
Školení je otevřené pro všechny členy ČSKe. Přihlásit se mohou také jednotlivci, kteří
netrénují v žádném oddíle, nebo škole, cvičí sami a splňují podmínky pro udělení trenérské
III. třídy karate.
přesný název a kontaktní adresa oddílu, klubu:

deleguje tyto své členy na školení trenérů ve dnech 30.- 31.5. 2020:
příjmení a jméno:

datum nar.: adresa bydliště:

trenér.tř. kyu / dan

JIHOČESKÝ SVAZ KARATE
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKY STV
Podmínka: platný průkaz karate (známka 2020 - výpis z evidence o zaplacení známky
ČSKe, lékařská prohlídka ne starší 12 měsíců )
Účastníci: zkoušky jsou vypsány pro STV od 3 kyu do Dan
příjmení a jméno:

datum nar.:

adresa bydliště:

zk. na kyu / dan

Zaslat na e-mail : martinhermann@seznam.cz nejpozději do 28. května 2020 !

