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Systém trenérských tříd ČBS
Trenérská třída ČBS definuje úroveň dosaženého vzdělání trenérů bridže v ČR, přičemž I.
trenérská třída je nejvyšší dosažitelný stupeň.
Povinná praxe pod vedením trenéra s vyšší kvalifikací je nezbytným předpokladem pro
získání vyšší trenérské třídy. Jejím smyslem je ověření a prohloubení znalostí a dovedností
získaných na školení nižších tříd. Realizovaná praxe musí být doložena písemným
potvrzením kvalifikovaného trenéra, který je uveden v seznamu trenérů ČBS. Nedoložení
praxe nebrání v účasti na školení, ale je povinná pro získání trenérské licence.
Komise trenérů (KT) je složena ze 3 členů z řad trenérů II. a vyšší trenérské třídy. Členy KT
volí či odvolává výbor ČBS.
Práva a povinnosti Komise trenérů:







Přidělovat trenérské licence
Být odměňován za odvedenou činnost
Organizovat školení trenérů
Vytvářet tréninkové a výukové materiály
Zlepšovat tréninkové metody
Dále na sobě pracovat a vzdělávat se a účastnit se mezinárodních školení
trenérů (EBL coach seminar)
 Pomáhat a motivovat trenéry nižších tříd k dosažení vyšších tříd
 Podílet se na přípravě juniorských i seniorských reprezentací
 Předkládat výboru ČBS ke schválení návrhy na nominace na reprezentační akce
všech kategorií
Trenérské třídy se dělí do 3 kategorií (od nejvyšší po nejnižší) dle dosažených zkušeností a
vzdělání:
 I. trenérská třída
 II. trenérská třída
 III. trenérská třída
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III. trenérská třída
Cílem studia III. trenérské třídy je příprava trenérů pro výuku začátečníků ve školách a
klubech. Pro získání III. trenérské třídy není potřeba předchozí praxe.
Vzdělávání trenérů III. trenérské třídy probíhá na individuální bázi za pomoci trenérů
s vyšší trenérskou třídou. Podmínkou pro zisk III. trenérské třídy je úspěšné absolvování
základního trenérského kurzu v minimální délce 8 hod nebo písemné potvrzení od
trenéra I či II. Trenérské třídy o zvládnutí výše zmíněných požadavků
Trenéři s III. trenérskou třídou mají možnost doprovázet školáky na národních soutěžích
s možností minimální finanční odměny stanovené směrnicemi ČBS. Za výuku v klubech či
kroužcích mohou být trenéři ohodnoceni skrze své kluby či SCM (sportovní centra
mládeže) či SA (Sportovní Akademie). Spolupráce s ČBS je na základě uzavření dohody o
provedení práce, vítaná je spolupráce na základě živnostenského oprávnění.
Podmínky k získání III. trenérské třídy:





Žadatel dovršil věku 15 let a je členem ČBS
Základní znalost zákonitostí a logiky přirozeného licitačního systému
Znalost tréninkových metod mini-bridže a příslušných materiálů k jeho výuce
Ovládání základních herních technik (impas, expas, odblokování, odehrání
zdvihů, snapování, atd.), logiky výnosů a markování
 Úspěšné absolvování trenérského kurzu pořádaného ČBS nebo písemné
potvrzení od trenéra I. či II. trenérské třídy o zvládnutí výše zmíněných
požadavků
Platnost licence
Aktuální sezona a následující 3 sezóny
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II. trenérská třída
Cílem studia II. trenérské třídy je příprava trenérů, kteří se věnují výcviku školní mládeže
na oblastní úrovni. Předpokládá se jejich aktivní zapojení při výuce bridže na školách,
v klubech a pomoc při trénování juniorských reprezentací. Pro získání této třídy je nutné
úspěšné absolvování trenérského kurzu pořádaného ČBS nebo písemné potvrzení od
trenéra I. Třídy o zvládnutí výše zmíněných požadavků, znalost výukových materiálů a
pokročilá znalost přirozeného licitačního systému (viz Udělování trenérských tříd).
Předpokládají se hráčské zkušenosti minimálně na regionální/klubové úrovni.
Vzdělávání trenérů II. trenérské třídy probíhá většinou na individuální bázi za pomoci
trenérů I. trenérské třídy. ČBS však při vyšším počtu uchazečů může zorganizovat
hromadný kurz v minimální délce 14 hod.
Trenéři II. trenérské třídy mají možnost doprovázet juniorské týmy na národních i
mezinárodních soutěžích s možností standardní finanční odměny stanovené směrnicemi
ČBS. Doporučená spolupráce s ČBS je na základě oprávnění k podnikatelské činnosti volné
– Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
možná je však také dohoda o provedení práce.
Podmínky k získání II. trenérské třídy:
 Žadatel dovršil věku 18 let a je členem ČBS
 Výkonnostní třída Regionální mistr a vyšší a alespoň 2 roky praxe s výukou bridže
nebo v případě nižší výkonnostní třídy alespoň 5 let praxe s výukou bridže
 Pokročilá znalost zákonitostí a logiky přirozeného licitačního systému
 Znalost tréninkových metod a materiálů k výuce bridže
 Seznámení se a dodržování dopingových pravidel vydaných mezinárodními
organizacemi
 Ovládání pokročilých herních technik (hra na obrácený stůl, propouštění zdvihů,
blokace, atd.), logiky výnosů a markování
 Úspěšné absolvování pokročilého trenérského kurzu nebo písemné potvrzení od
trenéra I. trenérské třídy o zvládnutí výše zmíněných požadavků
Platnost licence
Aktuální sezona a následujících 6 sezón
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I. trenérská třída
Cílem studia I. trenérské třídy je příprava odborníků, kteří se věnují výcviku hráčů na
nejvyšší národní či mezinárodní úrovni. Předpokládá se jejich zapojení do přípravy a
následně vedení nejlepších hráčů/párů a národních týmů pro národní i mezinárodní
soutěže. Současně se podílí na výchově trenérů nižších úrovní.
Pro získání této třídy jsou nutné hráčské zkušenosti na národní úrovni a minimálně tříletá
praxe s výukou bridže. Trenéři I. trenérské třídy mají možnost pracovat jako kapitáni či
koučové národních týmů a doprovázet týmy na mezinárodních soutěžích s možností
finanční odměny. Trenéři I. výkonnostní třídy mají právo na maximální finanční
ohodnocení stanovené směrnicemi ČBS. Spolupráce s ČBS je výhradně formou
živnostenského oprávnění.
Podmínky k získání I. trenérské třídy:











Žadatel dovršil věku 18 let a je členem ČBS
Platný certifikát II. trenérské třídy
Výkonnostní třída Stříbrný regionální mistr a vyšší
Praxe alespoň 3 roky s výukou bridže
Expertní znalost zákonitostí a logiky přirozených licitačních systémů, základní
znalost licitačních systémů Acol, Polský tref a Precision a pokročilých konvencí
Dokonalá znalost tréninkových metod a materiálů k výuce bridže
Seznámení se a dodržování dopingových pravidel vydaných mezinárodními
organizacemi
Ovládání expertních herních technik (eliminace a vpustky, skvízy, křížové
snapování, atd.), výnosů a markování
Komunikační znalosti anglického jazyka
Oprávnění k podnikatelské činnosti volné – Mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti nebo oprávnění
k podnikatelské činnosti na vázanou činnost – poskytování tělovýchovných a
sportovních služeb v oblasti *)

Platnost certifikátu
Aktuální sezona a následujících 9 sezón
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Oprávnění k podnikatelské činnosti – vázaná živnost
I. trenérská třída opravňuje držitele k provozování podnikatelské činnosti v oblasti
tělovýchovných a sportovních služeb. Požadavek je dán zákonem - vyňato z přílohy č. 2
Živnostenského zákona / vázaná živnost /.
Pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti*) je nutné absolvovat:
a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na
tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu
a sport, nebo
c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo
zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
*) ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle § 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991
Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb., v souladu s předloženými doklady o odborné
způsobilosti

Školení a udělování trenérských tříd ČBS
ČBS vypisuje školení a doškolení jednotlivých úrovní podle počtu zájemců v dané sezóně.
V případě většího zájmu je možné uskutečnit v průběhu sezóny více školení pro jednu
kvalifikační úroveň. O termínech školení jsou členové svazu informováni skrze webové
stránky ČBS www.czechbridge.cz.
Trenérské licence uděluje Komise trenérů po splnění všech stanovených požadavků a
úspěšném absolvování jednotlivých školení, případně souvisejícího studia či na návrh
trenéra vyšší trenérské třídy. Trenérské licence jsou platné v aktuální sezoně ihned po
udělení a platí na příslušný počet následujících sezón dle trenérské třídy.
Obnova III. a II. trenérské třídy je možná buď opakováním školení nebo doložením
písemného potvrzení trenéra I. trenérské třídy. Při neobnovení III. trenérské třídy se
licence ruší.
O I. trenérskou třídu je možné požádat, či si ji obnovit na základě písemné žádosti Komisi
trenérů a doložení aktivní trenérské činnosti. Při neobnovení I. trenérské třídy je licence
snížena na II. trenérskou třídu s platností na následujících 6 sezón.
Seznam trenérů v jednotlivých trenérských třídách je zveřejněn na stránkách ČBS
www.czechbridge.cz/union/234.
Schváleno výborem ČBS dne 13. 6. 2020
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