Směrnice 2021/1 - Trenérské třídy a jejich platnost
1. Základní ustanovení
1.1. Tato směrnice zavádí pozici/status trenér a s ní spojené trenérské třídy. Trenérem se může stát
každý člen České asociace go z.s. (ČAGo), či jiné národní asociace go, který:
●
●
●

splní podmínky dané pro požadovanou trenérskou třídu
podá žádost o přidělení trenérské třídy na ČAGo nebo příslušnou komisi
příslušný orgán rozhodne o přidělení trenérské třídy a statutu trenér

1.2. Potvrzení o přiznání trenérské třídy vydává výkonný výbor ČAGo nebo příslušná komise, která
byla tímto výkonným výborem pověřena.
1.3. Obsah žádosti o přiznání trenérské třídy musí obsahovat následující informace:
●
●
●
●
●
●

celé jméno
rodné číslo
žádaná trenérská třída
shrnutí zkušeností s výukou hry go, nebo relevantní zkušenosti s výukou
nejvyšší dosažený rating/třída
popřípadě doporučení jiného hráče/organizátora/trenéra

1.4. Posuzující trenérská komise se skládá z minimálního počtu tří hráčů go, které stanoví výkonný
výbor.
1.5. V případě zamítnutí požadavku žadatele o přidělení trenérské třídy, může se žadatel odvolat k
odvolací komisi. Po doručení odvolání je výkonný výbor povinen sestavit odvolací komisi, která je
složena z hráčů, přednostně z hráčů s trenérskou třídou. Členové odvolací komise musejí býti jiní, než
členové, kteří posuzovali původní žádost. Další žádost může žadatel podat po uplynutí jednoho roku
od podání předchozí žádosti.
1.5. Doba platnosti tříd I. - III. je 5 let. Po uplynutí této doby, je možné si znovu zažádat o prodloužení
trenérské třídy.
1.6. Seznam trenérů, jejich tříd a popřípadě kontakt je vyvěšen na stránkách ČAGo a zapsán do
příslušných rejstříku.
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2. Trenérské třídy
Trenérské třídy jsou rozděleny dle podmínek v závislosti na výkonnosti a zkušenostech trenérů:
●
●
●

●

I. třída se realizuje dosažením profesionální třídy 1p, nebo získáním ratingu, který odpovídá
třídě 5d.
II. třída se realizuje dosažením alespoň 1. danové třídy a doložením systematické práce při
výuce go.
III. třída se realizuje absolvováním školení v rozsahu 10 hodin, či na základě potvrzení o
asistování při výukách lekcí go zkušeným trenérem (I. a II. třída), případně jiným relevantním
způsobem, který posoudí příslušný orgán.
IV. třída je udělována na krátkodobé akce pořádané ve spolupráci ČAGo, a to po dobu trvání
akce. Organizátor vybírá takového člena ČAGo, který splňuje nároky, které jsou dány
charakterem akce. Organizátor může výběr konzultovat s výkonným výborem, nebo s
příslušnou komisí.

3. Zvýšení trenérské třídy
Je možné požádat o zvýšení trenérské kvalifikace, pokud trenér nesplňuje jednu z podmínek danou
pro danou trenérskou třídu. Zvýšení je podmíněno vypracováním didaktické práce v oblasti go a její
následnou obhajobou. Téma a rozsah práce je po domluvě určena výkonným výborem ČAGo, nebo
příslušnou komisí, která byla tímto výkonným výborem pověřena. V případě udělení vyšší třídy, je
možné po zániku trenérského statutu žádat o obnovení zvýšené trenérské třídy bez nutnosti
vypracování další práce.

4. Potvrzení o udělení trenérské třídy
Po udělení trenérské třídy obdrží žadatel potvrzení o získání trenérské třídy. Potvrzení musí
obsahovat následující údaje:
●
●
●
●
●

datum udělení trenérského oprávnění
celé jméno žadatele včetně rodného čísla
udělenou třídu
jména členů výkonného výboru nebo příslušné komise, která rozhodla o udělení
dobu platnosti

5. Odebrání trenérské třídy
V případě závažného provinění trenéra, může výkonný výbor nebo příslušná komise rozhodnout o
odebrání statusu trenéra.
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