
 

 

Rozpis Školení trenérů sekce OB 3. třídy (T3) 
 
Organizátor: 
Ústecký krajský svaz ČSOS 
 
Místo: 
Základní škola a praktická škola Arkadie, ul. U Nových lázní 1286/9, 415 01 Teplice (50.6433397N, 
13.8414550E). 
Přezůvky s sebou! Zákaz vstupu ve venkovní obuvi. 
 
Datum a čas konání: 
Sobota 1. 2. 2020, 8:00 – 19:00 (registrace účastníků 7:30 – 8:00) 
Neděle 2. 2. 2020, 8:00 – 19:00 
Hodinová přestávka na oběd. 
 
Cílová skupina: 
Všichni zájemci o trénování z řad mladých závodníků (od 18 let), aktivní trenéři i pomocníci trenérů 
z řad nových členů a rodičů. 
Školení bude zaměřeno především na trénování žactva a začátečníků (jak v mapové tak i v běžecké 
přípravě). 
 
Přihlášky: 
Přes ORIS. 
Maximální kapacita 20 osob (limit školící místnosti). 
Školení se mohou zúčastnit pouze osoby registrované v sekci OB ČSOS. 
Školení je určeno pro všechny věkové kategorie, ale pouze osoby starší 18ti let mohou získat licenci. 
Přednost mají členové oddílů spadajících pod Ústecký kraj přihlášeni v prvním termínu (6.1.2020 
23:59). Zájemci mimo ÚK jen do naplnění kapacity, v pořadí zadání přihlášky. 
 
Cena školení: 
400 Kč. Platba na místě v hotovosti.  
 
Doprava + parkování: 
Parkování osobních automobilů je možno před budovou a v přilehlých ulicích zdarma. Vzdálenost od 
nádraží ČD je 1100 metrů. 
 
Ubytování:  
Organizátor nezajišťuje. Případným zájemcům o ubytování navrhneme možnosti dle požadavků. 
 
Stravování: 
Drobné občerstvení (pití) pro všechny účastníky zdarma. Kuchyňka k dispozici. Večerka v sousedství. 
Oběd individuální (několik restaurací v blízkosti místa školení) nebo společný v nedaleké restauraci 
(cena a nabídka bude upřesněna). 
 
Program školení: 
Viz. metodický materiál ČSOS určený k uspořádání školení trenérů 3. třídy (T3). 
 
Doporučené samostudium před školením: 
Pravidla OB 
Mezinárodní popisy kontrol 



 

 

 
Výstup ze školení: 
Školení je ukončeno samostatnou prací zaměřenou na přípravu a vedení tréninkové jednotky a 
přípravu mapového tréninku.   
 
Podmínky nezbytné pro získání licence T3: 
Registrace v sekci OB ČSOS. 
Věk nad 18 let. 
Prezenční absolvování školení T3 v plném rozsahu. 
Vytvoření závěrečné práce. 
Pro úspěšné absolventy bude připraveno potvrzení o získání trenérské licence T3 sekce OB ČSOS. 
 
Informace: 
Michal Žejdlík, 048@centrum.cz, 606 684 850 
 
Vytvořeno: 11. 12. 2019 
Změněno: 12. 12. 2019 


