JAK SE STÁT RAGBYOVÝM TRENÉREM?
1. KROK - PØIHLÁŠENÍ KE STUDIU U ÈESKÉ RUGBYOVÉ UNIE (ÈSRU)
Nejdøíve podejte pøihlášku ke studiu licence u ÈSRU, kterou naleznete na oficiálních webových
stránkách www.rugbyunion.cz v záložce VZDÌLÁVÁNÍ – METODICKÁ KNIHOVNA.
V pøihlášce poskytujete Vaše osobní údaje, informace o ragbyové kariéøe nebo sportovním vzdìlání.
Podpisem dáváte souhlas s použitím Vašich údajù pro potøeby ÈSRU. Po úspìšném absolvování studia
získáte osvìdèení pøíslušné licence. Platnost je vždy do 30.6 tøetího následujícího kalendáøního roku.
Licence se prodlužuje o dva roky na základì absolvování dvou liceèních semináøù (školení) bìhem
doby platnosti, maximálnì do pùl roku od vypršení data.
2. KROK - REGISTRACE V MEZINÁRODNÍM VZDÌLÁVACÍM SYSTÉMU WORLD RUGBY - TRAINNING PASSPORT

Systém našeho ragbyového vzdìlávání je úzce provázán se svìtovou ragbyovou unií (World
Rugby), která garantuje základní metodické materiály a vzdìlávací postupy pro jednotlivá školení.
Vaši registraci proveïte na webových stránkách passport.worldrugby.org.

LiCENCE D (INSTRUKTOR)
Absolvování školení RUGBY READY
(Lokální manažer vzdìlávání mùže dlouholetým ragbistù povolit
samostudium místo absolvování školení)
Úspìšné složení výukového testu: RUGBY READY
Získáte mezinárodní certifikát o složení testu.
Rozsah studia: celkem 4 hodiny (školení, online test, samostudium).
Oprávnìní k vedení družstva: školní nebo zájmový kroužek.

liCENCE C (TRENÉR)
Absolvování dvou školení: TRÉNOVÁNÍ 1 a ZÁKLADY PRAVIDEL
A ROZHODOVÁNÍ UTKÁNÍ.
Úspìšné složení výukových testù: PRVNÍ POMOC – PRAVIDLA
RAGBY – ANTIDOPING – OTØES MOZKU – RAGBY BEZ
KORUPCE.
Získáte mezinárodní certifikáty o složení testù.
Odborné práce: Tréninkový plán družstva na týden.
Rozsah studia: celkem 40 hodiny (školení, samostudium, online
testy, odborné práce).
Oprávnìní k vedení družstva: trenér pøípravky a mladších žákù,
asistent trenéra starších žákù, dorostu, žen a mužù.

LiCENCE B (TRENÉR)
Absolvování tøi školení: TRÉNOVÁNÍ 2, TRÉNOVÁNÍ SEDMIÈEK 1. Školení
VŠEOBECNÝ SPORTOVNÍ ZÁKLAD SPORTOVNÍHO TRÉNINKU zajišují
sportovní fakulty pøi univerzitách nebo trenérsko-metodická sekce ÈOV. Úspìšné
složení výukových testù: ANALÝZA KLÍÈOVÍCH FAKTORÙ – ANALÝZA
FUNKÈNÍCH ROLÍ – ÚVOD DO KOUÈOVÁNÍ – SÍLA A KONDICE 1
Odborné práce: Tréninkový plán družstva na sezónu, herní plán družstva.
Rozsah studia: celkem 150 hodin (školení, samostudium, online testy, odborné
práce).
Observace dvou tréninkù (patnácky a sedmièky) školitelem s certifikací World Rugby.
Oprávnìní k vedení družstva: trenér starších žákù, dorostu, žen a mužù.

liCENCE A (TRENÉR)
Základní kritéria k pøihlášení ke studiu: ukonèené støedoškolské vzdìlání, platná kvalifikace
licence B, 5 let trvalé trenérské klubové praxe u starších žákù, dorostu, žen nebo mužù, zaslat
video celého Vašeho tréninku.
Absolvování ragbyové specializace: TRÉNOVÁNÍ 3, TRÉNOVÁNÍ SEDMIÈEK 2 a
TRENÉRSKÁ ŠKOLA - dvouleté studium všeobecné trenérské licence A na Trenérské škole pøi
FTVS v Praze.
Odborná práce: závìreèná práce na konci dvouletého studia Trenérské školy.
Rozsah studia: celkem 500 hodin (školení, škola, samostudium, odborná práce).

* PODROBNÉ ZNÌNÍ VZDÌLÁVACÍHO SYSTÉMU ÈSRU NALEZNETE VE SMÌRNICÍCH A ØÁDECH ÈSRU

