školení trenérů licence „C+ mládež“ – čtvrtek – neděle 26.8.-29.8.2021 ZS Slaný
a jednodenní doškolovací seminář pro držitele licence „C“ a „C+ mládež“
k prolongaci trenérského průkazu (26.8.2021)
P r o g r a m:
zahájení 26.8.2021 - 8.00 hod. ZS Slaný
-

praktická cvičení na ledě (čtvrtek, pátek) –ZS Kladno
teoretická výuka, zdravověda, pravidla LH -ZŠ Slaný
ukončení školení 29.8.2021 cca v 16.00 hod.

Zkoušky budou absolventi kursu skládat v termínu určeném vedoucím školení - p.Ivo Kyndl
MT: 602303000
Účastníci si s sebou přivezou plnou hokejovou výzbroj a výstroj a psací potřeby (minimálně 2 sešity)
Úhrada kursovného: výzva k úhradě s platebními údaji a termínem úhrady bude přihlášeným
zájemcům zaslána elektronicky na email uvedený v přihlášce.
V ceně kursu je zahrnuto ubytování a stravování po dobu konání kursu, lektorné, pronájem ledové
plochy, kabiny, učebny. Absolventi školení trenérů lic. C+mládež obdrží po proškolení navíc průkaz
rozhodčího M (řízení utkání minihokeje).
Stravování začíná ve čtvrtek obědem a končí obědem v neděli.
Výuka probíhá čtvrtek–sobota od 8.00 hod do 21.00 hod, v neděli do 16.00 hod.
Vyškolení trenéři obdrží po složení zkoušky certifikát, pomocí kterého se přihlásí do programu Coach Manager. Do
programu se přihlašujte na adrese http://treneri.ceskyhokej.cz/novy/ Uživatelé, kteří dosud nemají přístupové údaje, si
je mohou sami vygenerovat přímo na přihlašovací stránce na odkazu „nemáte vytvořený účet? získejte přístup zde". Po
naskenování fotografie a certifikátu se každé osobě zašle informační mail s platbou 200,- Kč. Poté bude zhotoven
trenérský průkaz, který bude k vyzvednutí na krajském registračním pracovišti. (pro Střední Čechy – síň slávy ČSLH –
Praha 9 OC Harfa Praha 9)

Cena 4 denního kursu bude stanovena podle počtu přihlášených (cca 4.000,- Kč)
Cena 1 denního doškolovacího semináře bude cca 500,- Kč (bude upřesněno podle počtu
přihlášených)
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 12.8.2021 elektronicky na e-mail:
stredocesky@czehockey.cz
S pozdravem
Věra Janečková
sekretář SČH

Zátopkova 100/2, 16017 Praha 6
GSM +420 602 270 903,

e-mail:stredocesky@czehockey.cz
www.stredoceskyhokej.cz
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