UNIE PROFESIONÁLNÍCH TRENÉRŮ ČOV

Vnitřní předpis ČOV

Článek 1
Základní ustanovení
Unie profesionálních trenérů (dále UPT) je zřízena jako „trenérská sekce“ v rámci
organizační struktury České olympijské akademie (ČOA).

Článek 2
Členství v UPT
Členství v UPT je pro trenéry dobrovolné. Členem UPT se může stát plnoletý český
státní příslušník s občanskou a právní způsobilostí. Členství vzniká podpisem listiny
členství v UPT a splněním všech následujících čtyř podmínek:
1. Členství v Radě UPT, nebo aktivní trenérská činnost v minimálně jednom
z níže uvedených případů:

Pro týmové sporty
o
Trenér v nejvyšší soutěži příslušného svazu v ČR či zahraničí.
o
Trenér nebo asistent trenéra reprezentace ČR dospělých.
o
Hlavní trenér reprezentace ČR mládeže.
o
Trenér akademické reprezentace ČR (účast na významné
mezinárodní akci).
o
Trenér reprezentace jiné země (účast na významné mezinárodní
akci).
o
Trenér doporučený příslušným národním sportovním svazem za
významný přínos v oblasti trenérské činnosti.


Pro individuální sporty
o
Trenér nebo asistent trenéra reprezentace ČR dospělých
o
Trenér zodpovědný za přípravu reprezentanta ČR, který se účastní
významné mezinárodní soutěže
o
Hlavní trenér reprezentace ČR mládeže.
o
Profesionální trenér v resortním sportovním centru
o
Trenér reprezentace jiné země (účast na významné mezinárodní
akci)
o
Trenér doporučený příslušným národním sportovním svazem za
významný přínos v oblasti trenérské činnosti
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2. Dosažení nejvyššího trenérského vzdělání v příslušném svazu, či
akceptování trenérské způsobilosti sportovním svazem.
3. Podpis Listiny člena UPT, jehož součástí je „Etický kodex sportovního
trenéra“.
4. Schválení Radou UPT.
Členství v UPT zaniká v následujících případech:
1. Na základě vlastní žádosti o přerušení, resp. ukončení členství.
2. Prokázané porušení etického kodexu sportovního trenéra.
 Na základě rozhodnutí disciplinární, případně arbitrážní komise
příslušného sportovního svazu.
 Na základě hlasování Rady UPT.
 Na základě žádosti příslušného národního sportovního svazu za
závažné porušení vnitřních svazových norem.

Článek 3
Servisní služby UPT
UPT představuje organizaci, která trenérům nabízí servis a péči v níže uvedených
oblastech.
1. Právní a legislativní servis, zejména:
 Vzory trenérských smluv.
 Právní služby pro vybrané případy týkající se sporů (včetně
mezinárodních).
2. Ekonomická zvýhodnění, zejména:
 Slevové karty - bonusy u produktů marketingových partnerů ČOV.
 Slevové karty na vybraná sportoviště.
3. Metodický servis, zejména:
 Semináře, konference a sympozia.
 Možnost účasti na domácích a zahraničních stáží.
 Přístup k odborným a strategickým informacím.
4. Zdravotní a rehabilitační péče, zejména:
 Komplexní zdravotní prohlídky.
 Rehabilitační služby v olympijských zařízeních (ve vybraných a
ojedinělých případech).
5. Společenské uznání a ocenění, zejména:
 Kampaň ČOV pro zlepšení obrazu trenérské činnosti.
 Jednou ročně účast na prestižním společenském večeru.
 Možnost VIP vstupu na významné mezinárodní sportovní akce.
 Možnost setkávání „klubového charakteru“ (společenská, sportovní).
 Dary k významným jubileím.
6. Další - manažerské zajištění prostřednictvím agentury.
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Článek 4
Uvedení do Síně slávy UPT
UPT jako výraz úcty k celoživotní trenérské práci a trenérským úspěchům na
mezinárodním i domácím poli, resp. při výchově špičkových sportovců oceňuje
výrazné trenérské osobnosti uvedením do Síně slávy UPT, které nastává na základě
splnění všech následujících kritérií:
1. Dlouhodobé zapojení do činnosti v daném sportovním odvětví.
2. Ukončená trenérská činnost nebo dosažení věku 60 let.
3. Dosažení významných trenérských výsledků nebo dlouhodobý, na konkrétních
případech definovatelný přínos k výchově špičkových sportovců mezinárodní
úrovně.
4. Oficiální doporučení příslušným sportovním svazem.
5. Schválení Radou UPT.
Vybraní trenéři jsou 1x ročně uvádění do Síně slávy UPT na slavnostním večeru Unie
u příležitosti vyhodnocení trenérů roku. Člen Síně slávy obdrží upomínkový dar a je
mu přiznána trvalá možnost požívání výhod řádného člena UPT.

Článek 5
Orgány UPT
Orgány UPT jsou Rada UPT (dále rovněž Rada), Předsednictvo UPT (dále
Předsednictvo) a Plénum UPT (dále Plénum).
1. Rada
Rada je expertní tým, který má minimálně 15 členů, její složení respektuje
různorodost sportovního prostředí a jmenuje ho Rada ČOA na návrh jednotlivých
sportovních svazů, včetně změn a doplnění členů. Jednotlivý členové rady jsou
vybíráni podle následujících kritérií:
 Respektovaná osobnost v příslušném svazu.
 Respektovaná osobnost ve sportovním prostředí.
 Vyvážený poměr teoretické způsobilosti a úspěchů v praxi.
 Přednášková, případně publikační činnost v trenérském nebo akademickém
prostředí.
 Přínos v oblasti organizace metodické a vzdělávací činnosti pro trenéry.
Organizační struktura a úkoly Rady UPT
 Rada UPT volí ze svého středu pětičlenné předsednictvo, jehož členové jsou
zpravidla navrženými kandidáty do Rady ČOA za trenérskou sekci a členy
představenstva i odvolává. Radu ČOA jmenuje VV ČOV.
 Rada UPT navrhuje dva delegáty do Pléna ČOV za trenérskou sekci ČOA.
Delegáty do Pléna ČOV schvaluje Rada ČOA.
 Radu svolává Předsednictvo minimálně 4x do roka. Radu musí svolat také
v případě, požádá-li o to alespoň třetina členů Rady, a to nejméně do jednoho
měsíce od doručení písemné žádosti o její svolání.
 Usnesení jsou schvalována za účasti nejméně nadpoloviční většiny členů
Rady. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj více než polovina přítomných.
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V neodkladných případech může být hlasování uskutečněno v režimu
„per rollam“.
 Mezi další úkoly Rady patří zejména:
o Navrhuje změny vnitřního předpisu UPT.
o Rozhoduje o přijetí za člena UPT a o zániku členství v UPT.
o Rozhoduje o uvádění trenérů do Síně slávy UPT.
o Rozhoduje o využívání nadstandardních servisních služeb pro členy UPT
o Zabývá se odbornou problematikou související s trenérskou a metodickou
činností
2. Předsednictvo
o Je řídícím orgánem UPT, řídí a koordinuje činnost UPT, připravuje plán práce
a návrh rozpočtu, informuje o činnosti a hospodařením mezi zasedáními Rady
o Za plnění běžných administrativních činností UPT je odpovědný profesionální
sekretář UPT.
o Předsednictvo volí ze svého středu předsedu, který se automaticky stává
kandidátem na místopředsedu ČOA za trenérskou sekci. Předseda UPT
nemusí být členem Pléna ČOV.
o Funkční období členů předsednictva UPT trvá čtyři roky a je vymezeno
volebními plény ČOV.
3. Plénum
Plénum je setkáním všech členů UPT. Plénum svolává předsednictvo jedenkrát za
rok. Zasedání se řídí schváleným jednacím řádem. Plénum nemá výkonnou
pravomoc, podává návrhy a doporučení prostřednictvím usnesení z jednání.
Součástí pléna je Slavnostní společenský večer, jehož součástí je mj.:
 Vyhlášení trenérů roku.
 Uvedení vybraných trenérů do Síně slávy UPT.
 Ocenění významných trenérských inovací.
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