SK Badminton Tábor z.s. vás zve na
školení trenérů IV. třídy
DATUM: 23.7. - 26. 7.2018
POŘADATEL: SK Badminton Tábor z.s.
MÍSTO: Gymnázium Pierra de Coubertina,Tábor –tělocvična – nová hala ,
Náměstí Františka Křižíka 860 , Tábor a zotavovna vězeňské služby ČR - Pracov

ŠKOLITEL: Pavel Maňásek – trenér 1. třídy.
ORGANIZÁTOR: Ing.Libor Kadeřávek – mobil: 725 764 695,
e-mail: libor.kaderavek@seznam.cz

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Pondělí: 23.7. praktická část 14.30 – 17.30 , teoretická část 19.00- 21.00
Úterý : 24.7. praktická část 9.30 – 12.00 , teoretická část 19.00- 21.00
středa : 25.7. praktická část 9.30 – 12.00 , teoretická část 19.00- 20.00
čtvrtek : 26.7. praktická část 9.30 – 12.00 , závěrečný test

PŘIHLÁŠKY: nejpozději do pátku 13. 7. 2018 na adrese:
www.czechbadminton/skoleni/trener
Max. počet účastníků 20 (rozhoduje termín přihlášení). Případné náhradníky budeme
informovat o uvolnění místa.
POPLATEK: 1 000,- Kč (hotově na místě). Na místě se doplácí 100,- Kč. Jedná se o
poplatek pro zájemce o vystavení licence trenéra IV. třídy.
URČENO PRO: Instruktorem badmintonu se může stát občan ČR, který dosáhl 16ti
let a je pro výkon funkce způsobilý a úspěšně absolvuje školení se závěrečnou
zkouškou. Zájemci o licenci jsou povinni absolvovat školení v celé své délce. Nelze se
z části školení omluvit, či část školení absolvovat v jiném termínu. Všichni
frekventanti si s sebou vezmou sportovní oblečení a badmintonovou výbavu pro
praktickou část školení. Každý uchazeč o licenci trenéra IV. třídy odevzdá při prezenci
pasovou fotografii pro vystavení licence a žádost o vystavení licence trenéra (ke
stažení na webu ČBaS).
UBYTOVÁNÍ a STRAVOVÁNÍ : pořadatelé nezajišťují
V případě zájmu se obraťte na Ing.Libor Kadeřávek – mobil: 725 764 695,
e-mail: libor.kaderavek@seznam.cz

Program školení:
Teorie - Zdravověda (1hod) Teorie sport. tréninku (1hod) Pedagogika (1hod) Pravidla soutež.
řádu (1hod) Závěrečný test (1hod)
Praxe - Technika úderu a pohybu (5hod) Taktika (2hod) Tělesná příprava (1hod) Sportovní
příprava mládeže (2hod)

Za pořadatele: Ing. Libor Kadeřávek – předseda SK Badminton Tábor z.s.

