
Česká asociace squashe představuje projekt na podporu trenérů mládeže. 
 

Cíl projektu: podpora kvalifikovaných klubových trenérů, kteří pravidelně nabírají a trénují mládež, 

jsou aktivní při registraci juniorů do ČASQ a jejich svěřenci mají výsledky. Cílem je pozdější vytvoření 

Lokálních sportovních center mládeže (LSCM), která budou nižším stupněm Sportovních center 

mládeže. 

Forma podpory: peněžitá 5 000 Kč / měsíčně pro 10 vybraných trenérů mládeže 

Pilotní období: 1. 9. – 31. 12. 2015 

Požadujeme: platná min. 3. trenérská třída ČASQ, platná roční registrace u ČASQ na sezonu 2015-16, 

klubem potvrzený seznam juniorů, se kterými trenér pracoval v sezoně 2014-15. 

Kritéria pro výběr: každý přihlášený trenér získá 

• 1 bod za každého trénovaného registrovaného juniora s minimálně půlroční registrací v soutěžích ČASQ  
v minulé sezoně (1. 9. - 30. 6. 2015) 

• 1 bod za každý start juniora na mistrovském turnaji juniorů v minulé sezoně (1. 9. 2014 - 30. 6. 2015) 

• 1 bod za každou reprezentační účast (i náhradníci) v minulé sezoně (1. 9. 2014 - 30. 6. 2015) 

• 3 body za platnou vyšší trenérskou třídu (2. nebo 1.) 

• v případě, že jednoho juniora trénuje více trenérů, se bod rozdělí počtem spolupracujících trenérů  

 
Osm trenérů s nejvyšším počtem bodů a dva trenéři vybraní výkonným výborem  ČASQ uzavřou smlouvu  
na "pilotní" období 1. 9. - 31. 12.2015. 
 
v případě rovnosti bodů se rozhoduje v tomto pořadí: 1. celkový počet registrovaných juniorů,  
2. počet startů na českých mistrovských turnajích, 3. počet reprezentačních startů, 4. vyšší trenérská licence 

 

Podmínky: každý trenér, který bude zařazen do projektu, je povinen absolvovat 1 projektové školení. 

Každý trenér je navíc povinen zpracovávat pravidelné reporty o přípravě, realizaci a vyhodnocení 

tréninkových tříměsíčních programů pro alespoň 2 hráče. 

Vedoucí projektu: Jan Roll, DiS., tel: 777 051 641, roll@czechsquash.cz 

Přihlášky: uveďte jméno, kontakt, usr.ČASQ a přiložte naskenovaný klubem potvrzený seznam 

juniorů, které trénujete. Vše zasílejte nejpozději do 20. 8. 2015 na: roll@czechsquash.cz     

 


