
      Trenérské licence 

          Sporty s létajícím diskem 

 

1. Obecná charakteristika 

 

a) Platnost kvalifikace „Trenér“ je dána splněním podmínek pro získání 

licence, která je registrována a potvrzena k tomu určeným orgánem 

ČALD, a je evidována v jeho databázi. 

 

b) Přehled kvalifikací (licencí)   

Trenér III. třídy 

Trenér II. třídy 

Trenér I. třídy 

 

c) Všeobecné podmínky k získání kvalifikace: 

1. členství v ČALD 

2. minimální věk 15 let (III. třída), 18 let (II. třída), 23 let (I. třída) 

 

2. Podmínky udělení licence  

 

a) Licence trenér III. třídy 

1. minimálně 15 let 

2. minimálně jeden rok zkušeností se soutěžním ultimate 

3. účast na všech částech trenérského kurzu a splnění zkoušek 

zadaných lektory kurzu (odevzdání písemné práce) 

4. Evidovanou licenci uděluje ČALD. 

5. Licence platí čtyři roky. Platnost licence lze prodloužit 

doškolováním a prokazatelnou trenérskou činností. 

6. Licenci může (na další čtyři roky) prodloužit pouze k tomu určený 

orgán ČALD. 

 

b) Licence trenér II. třídy 

1. minimálně 18 let 

2. minimálně jeden rok držitel licence III. třídy 

3. minimálně jeden rok v trenérské pozici v rámci ČALD (potvrzuje 

oddíl) 



4. Účast na všech částech trenérského kurzu a splnění zkoušek 

zadaných lektory kurzu. 

5. Evidovanou licenci uděluje ČALD po úspěšném složení 

teoretických, písemných a praktických zkoušek. 

6. Licence platí čtyři roky. Platnost licence lze prodloužit 

doškolováním a prokazatelnou trenérskou činností. 

7. Licenci může (na další čtyři roky) prodloužit pouze k tomu určený 

orgán ČALD. 

 

c)  Licence trenér I. třídy 

1. minimálně 23 let 

2. minimálně jeden rok držitel licence II. třídy 

3. minimálně jeden rok jako hlavní trenér v rámci ČALD (potvrzuje 

oddíl) 

4. Účast na všech částech trenérského kurzu a splnění písemných, 

teoretických a praktických zkoušek. 

5. Evidovanou licenci uděluje ČALD. 

6. Licence platí šest let při přerušení trenérské činnosti maximálně na 

jeden rok. Platnost licence lze prodloužit (na dalších šest let) 

doškolováním a prokazatelnou trenérskou činností. 

7. Licenci může prodloužit pouze k tomu určený orgán ČALD. 

 

3. Licenci trenéra lze získat také: 

 

a) Licenci trenéra III. třídy 

Absolvováním jedno nebo dvouoborového bakalářského studia na 

akreditovaném VŠ institutu s tělovýchovným zaměřením a 

splněním zkoušek odpovídajících této licenci. 

b) Licence trenéra II. třídy 

Absolvováním jedno nebo dvouoborového bakalářského studia na 

akreditovaném VŠ institutu, obhájením závěrečné práce zaměřené 

na frisbee sporty a splněním zkoušek odpovídajících této licenci. 

c) Licence trenéra I. třídy 

Absolvováním jedno nebo dvouoborového magisterského studia 

na akreditovaném VŠ institutu, obhájením závěrečné práce 

zaměřené na frisbee sporty a splněním zkoušek odpovídajících této 

licenci.  



       

          4.    Rámcové programy školení 

   Časový plán školení 

  Trenér III. třidy ………………… 30 hodin 

  Trenér II. třídy …………………. 150 hodin 

  Trenér I. třídy ……………………500 hodin     

+ všeobecně vzdělávací kurz pro uchazeče bez maturity 50 hodin  

(na FTVS UK) 

 

          5.  Prodloužení licence 

Prodloužení licence provádí ČALD po zaplacení evidenčního poplatku 

uchazeče a absolvování doškolení. 

Podmínkou prodloužení licence je evidovaná trenérská praxe na akcích 

asociace typu seminář, trenérské campy, reprezentační akce, školení 

učitelů, organizace středoškolské ligy, a to minimálně dvakrát ročně. 

 

         6. Závěrečná ustanovení 

 Směrnice je platná od roku 2017 a její úpravy schvaluje k tomu určený 

orgán ČALD. 

 

Připravili:  J. Filandr, T. Veselý, J. Splítek, M. Čakrtová 

 


