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ŠKOLENÍ A JMENOVÁNÍ
TRENÉRŮ, ROZHODČÍCH A ŠKOLITELŮ V ČVS
Článek 1
Základní ustanovení
1.

Směrnice pro školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v Českém volejbalovém svazu
(dále jen "ČVS") stanoví podmínky, za kterých může získat zájemce odpovídající kvalifikaci. Způsob,
rozsah a podmínky školení a podmínky udělení kvalifikace trenérů a rozhodčích stanoví příslušné
prováděcí předpisy schválené správní radou ČVS (dále jen "SR").
Článek 2
Trenéři ČVS

1.

V ČVS a v subjektech, jejichž členové startují v soutěžích řízených orgány ČVS všech stupňů, mohou
působit pouze kvalifikovaní trenéři ČVS (dále jen "trenér") jmenovaní příslušnými orgány ČVS.

2.

Trenérskou kvalifikační třídu může po splnění podmínek obdržet jen osoba starší 18 let.

3.

V ČVS jsou ustanoveny dvě kategorie trenérů:
a) trenér volejbalu,
b) trenér beachvolejbalu.
Článek 3
Kvalifikační třídy trenérů

1.

V ČVS jsou udělovány tyto trenérské kvalifikační třídy:

2.

1.1

trenéři volejbalu
a) IV. třídy
– již se neškolí, ale dříve získané kvalifikační třídy ČVS uznává s tím, že držitelé této
kvalifikační třídy mohou vést pouze družstva dospělých, a to v okresních soutěžích,
b) III. třídy
– školí trenérsko-metodická komise (dále jen "TMK") krajského volejbalového svazu
(dále jen "KVS"), a to v souladu s tematickým plánem stanoveným úsekem mládeže a
vzdělávání ČVS (dále jen „ÚMV“) a jmenuje příslušný krajský volejbalový svaz na návrh TMK KVS,
nebo
– školí TMK nebo ÚMV a jmenuje SR na návrh ÚMV,
c) mládeže
– školí ÚMV a jmenuje SR na návrh ÚMV,
d) II. třídy
– školí TMK nebo ÚMV ve spolupráci s pověřenými subjekty. Jmenuje SR na návrh
ÚMV,
e) I. třídy
– organizuje ÚMV na základě kreditního systému ve spolupráci s pověřenými subjekty.
Jmenuje SR na návrh ÚMV,
f)
diplomovaný
– již se neuděluje, ale dříve získané kvalifikační třídy ČVS uznává.

1.2

trenéři beachvolejbalu:
a) trenér beachvolejbalu (TBV)
– školí úsek beachvolejbalu ČVS (dále jen „ÚBV“) ve spolupráci s ÚMV a jmenuje SR na
návrh ÚBV,
b) akreditovaný trenér beachvolejbalu (ATBV)
– školí ÚBV ve spolupráci s ÚMV a jmenuje SR na návrh ÚBV.

Rozsah a podmínky pro získání uvedených trenérských kvalifikačních tříd stanoví příslušný prováděcí předpis, který je vydán samostatně a je schvalován SR.
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Článek 4
Rozhodčí ČVS
1.

Rozhodčí ČVS (dále jen "rozhodčí") je osoba, která je oprávněna řídit utkání všech soutěží řízených
orgány ČVS a ABV v souladu s předpisy a pravidly ČVS a v souladu s oficiálními pravidly volejbalu a
beachvolejbalu.

2.

Rozhodčí, mající kvalifikační třídu mezinárodního rozhodčího, může řídit mezinárodní mistrovská
utkání v rámci delegací FIVB a CEV. Podmínky řízení ostatních mezinárodních utkání jsou v kompetenci příslušné komise rozhodčích.

3.

V ČVS jsou ustanoveny dvě kategorie rozhodčích:
a)
rozhodčí volejbalu
- je definován oficiálními pravidly volejbalu. Rozhodčím volejbalu
jsou všichni rozhodčí, kteří splnili podmínky pro získání kvalifikační třídy a byli jmenováni příslušným orgánem ČVS.
b)
rozhodčí beachvolejbalu - je definován oficiálními pravidly beachvolejbalu. Rozhodčím
beachvolejbalu jsou všichni rozhodčí, kteří splnili podmínky pro
získání výkonnostní licence a byli jmenováni příslušným orgánem ABV, nebo ČVS.
Článek 5
Kvalifikační třídy a licence rozhodčích

1.

2.

V ČVS jsou udělovány tyto kvalifikační třídy a licence rozhodčích:
1.1

rozhodčí volejbalu
a) IV. třídy
– školí komise rozhodčích KVS (dále jen "KR KVS"), a to prostřednictvím jmenovaných
školitelů licence "C", a jmenuje příslušný KVS na návrh KR KVS,
b) III. třídy
– školí KR KVS, a to prostřednictvím jmenovaných školitelů licence "C", "B" a "A", a jmenuje příslušný KVS na návrh KR KVS,
c) II. třídy
– školí KR KVS, a to prostřednictvím jmenovaných školitelů licence "B" a "A", a jmenuje
příslušný KVS na návrh KR KVS,
nebo
– školí komise rozhodčích ČVS (dále jen "KR ČVS"), a to prostřednictvím jmenovaných
školitelů licence "B" a "A", a jmenuje SR na návrh KR ČVS,
d) I. třídy
– školí KR ČVS, a to prostřednictvím jmenovaných školitelů licence "A", a jmenuje SR na
návrh KR ČVS.

1.2

rozhodčí beachvolejbalu
a) licence "C" a "B"
– školí komise rozhodčích ABV (dále jen "KR ABV"), a to prostřednictvím jmenovaných
školitelů, a jmenuje VV ABV na návrh KR ABV,
b) licence "A"
– školí KR ABV, a to prostřednictvím jmenovaných školitelů, a jmenuje SR na návrh VV
ABV,

Rozsah a podmínky pro získání uvedených kvalifikačních tříd a licencí stanoví příslušný prováděcí
předpis, který je vydán samostatně a je schvalován SR.
Článek 6
Školitelé

1.

Školitelé jsou osoby, které jsou oprávněné provádět školení trenérů a rozhodčích pro jednotlivé kategorie a kvalifikační třídy, či licence. Školiteli se mohou stát pouze členové ČVS, kteří splňují kvalifikační předpoklady dané příslušným prováděcím předpisem. Školitelé odpovídají za odbornou kvalitu
školení.

Směrnice č. 08/2011 "Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS"

Strana 3

2.

Jmenování školitelů provádí:
a)
pro trenéry volejbalu
b)
pro rozhodčí volejbalu
c)
pro trenéry beachvolejbalu
d)
pro rozhodčí beachvolejbalu

-

SR na návrh TMK nebo ÚMV,
SR na návrh KR ČVS,
SR na návrh ÚBV,
SR na návrh VV ABV.

Článek 7
Kvalifikační třídy získané v zahraničí
1.

2.

ČVS uznává trenérské kvalifikační třídy a kvalifikační třídy, či licence rozhodčích (dále jen "kvalifikační třídy") získané v jiné národní federaci, a to na základě předložené žádosti s doloženými dokumenty, potvrzených příslušnou národní federací, podané příslušnému navrhovateli podle článku 7, odst.
2.
Jmenování uchazečů o kvalifikační třídu získanou v jiné národní federaci provádí:
a)
pro trenéry volejbalu
- SR na návrh ÚMV,
c)
pro trenéry beachvolejbalu
- SR na návrh ÚBV,
d)
pro rozhodčí volejbalu
- SR na návrh KR ČVS,
e)
pro rozhodčí beachvolejbalu
- SR na návrh VV ABV.
Článek 8
Společná ustanovení

1.

Získání kvalifikační třídy podléhá studijnímu poplatku, který je vždy stanoven pořadatelem školení
nebo zkoušek, vyjma článku 7, a je ostatním příjmem ČVS podle Směrnice č. 9/2011, čl. 1, odst. 3.1,
písm. c). V případě že školení nebo zkoušku pořádá KVS s právní osobností, je studijní poplatek
ostatním příjmem tohoto KVS. Pořadatel školení nebo zkoušky je povinen provést vyúčtování, které
předloží jmenovacímu orgánu ke schválení.

2.

Pořadatel může na základě smlouvy schválené jmenující složkou pověřit organizací školení jiný
právní subjekt. V tom případě však společně s návrhem na jmenování bude předloženo konečné vyúčtování školení.

3.

Všechny kvalifikační třídy platí na celém území ČR a mají trvalou platnost. Trenér pro vedení družstva v utkání extraligy dospělých a mládeže musí mít k trenérské kvalifikační třídě i licenci vést družstvo v utkání příslušné soutěže. Způsob získání licence stanovuje prováděcí předpis. Kvalifikační třídu může v odůvodněných případech orgán, který trenéra nebo rozhodčího jmenoval, odejmout.

4.

Po jmenování příslušný orgán ČVS zajistí od pořadatele školení nebo zkoušek předání podkladů
registračně matriční komisi ČVS (dále jen "RMK ČVS"), která zaznamená udělené kvalifikační třídy
do systému VIS. Udělení kvalifikační třídy je podmíněno členstvím v ČVS. V případě udělení nejnižší
kvalifikační třídy nebo kvalifikační třídy získané v zahraničí je možné registraci nového člena ČVS
provést těsně před zaznamenáním udělené kvalifikační třídy do systému VIS. V tom případě RMK
ČVS vystaví průkaz člena ČVS a zašle jej přímo na adresu trenéra, či rozhodčího.

5.

Evidenci udělených kvalifikačních tříd uvedených v článku 3, 5, 6 a 7 vede RMK ČVS v systému VIS.
Článek 9
Závěrečná ustanovení

1.

K výkladu této směrnice "Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v ČVS" je oprávněna
výhradně legislativní komise ČVS.

2.

Ke dni 30. června 2011 se ruší směrnice č. 3/2006 "Školení a jmenování trenérů a rozhodčích v
ČVS" včetně všech příloh a změn.

3.

Tato změna č. 03/2016 směrnice č. 08/2011 "Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů v
ČVS" byla schválena výborem ČVS dne 20. listopadu 2016 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D., v.r.
předseda ČVS

Ing. Ivan Iro, v.r.
generální sekretář ČVS
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