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Školení trenérů 2012
V roce 2012 bude školení trenérů probíhat na dvou úrovních a to pro začátečníky,  kteří se 
ještě  školení  nezúčastnili  a  pro pokročilé,  kteří  mají  již základy za sebou.  Školení  budou 
probíhat na ZŠ Kozinova 1000 v Praze-Hostivaři.  Začátek je vždy v 10:00 a konec kolem 
17:00. Sraz účastníků je ve spodní části areálu u tělocvičen. Přihlášky obsahující celé jméno a 
klub  zasílejte  na  kocian@caaf.cz  vždy  nejpozději  do  čtvrtka  v  týdnu  před  víkendovým 
školením. Pro první víkend je to tedy do 12.1.2012. 

Sobota 14.1.2012 Úroveň I (začátečníci)
Základy sportovního tréninku
Základy fotbalového tréninku
Rozvržení sezony
Základní útočná schémata

Neděle 15.1.2012 Úroveň II (pokročilí)
Příprava  defenzivního  gameplanu  –  scouting,  breakdown,  gameplan,  příprava 
tréninkového cyklu, instalace gameplanu

Sobota 28.1.2012 Úroveň I (začátečníci)
Plánováni roku, sezony, tréninkového cyklu, tréninkové jednotky
Základní obranná schémata

Neděle 29.1.2012 Úroveň II (pokročilí)
Příprava  ofenzivního  gameplanu  –  scouting,  breakdown,  gameplan,  příprava 
tréninkového cyklu, instalace gameplanu

Neděle 19.2.2012 Úroveň I (začátečníci)
Praktická klinika- techniky skládání, zbavování bloku, blokování, chytání, házení

Sobota 10.3.2012 Úroveň I (začátečníci)
Special teams – základní schémata, techniky, drily

Neděle 11.3.2012 Úroveň II (pokročilí)
Příprava special týmů – scouting, breakdown, gameplan, příprava tréninkového cyklu, 
instalace gameplanu
Offseason

Kalendář ČAAF
Akce ČAAF i související fotbalové termíny naleznte v kalendáři ČAAF.

Noví rozhodčí
ČAAF hledá rozhodčí.
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https://www.google.com/calendar/embed?src=michal.rosival@gmail.com&ctz=Europe/Prague


 

Pruhy máme, potřebujeme hvězdy
Minimální odměna: 400 Kč - Maximální odměna: 1200 Kč

Progrese odměny založená na kvalitě rozhodčího
Náhrada procestovaného času: 1 Kč / km

Náhrada cestovních výdajů: 5 Kč / km (při použití auta)
Počet zápasů nepřímo určí sám rozhodčí dle svých možností a zájmu

Školení rozhodčích zdarma (účast nutná)
Náklady na specifickou výstroj (dres, kalhoty, čepice, výstroj): 2000
Náklady na další výstroj (boty, pásek, hodinky, píšťalka): od 1000

Možný příspěvěk ČAAF na výstroj: do 2500
Základní angličtina a fotbalový přehled výhodou, nikoliv podmínkou

www.caaf.cz, officials@caaf.cz
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