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Statut Trenérské rady OSÚ SL  

 
Trenérská rada OSÚ SL je složena z předsedy TR (ředitel OSÚ SL) a jednoho 
místopředsedy (šéftrenér) a dalších členů Trenérské rady OSÚ SL. O konečném počtu členů 
Trenérské rady OSÚ SL rozhoduje Rada OSÚ SL. Trenérská rada OSÚ SL se schází 
minimálně jednou za dva měsíce. Plán jednání TR OSÚ SL na každé pololetí se navrhuje a 
schvaluje vždy na poslední schůzi pololetí předcházejícího. Schůze TR OSÚ SL svolává 
předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. 

 

 

Trenérská rada navrhuje: 

jednotný tréninkový systém OSÚ SL 

strukturu a organizaci reprezentačních družstev na dané období 

složení reprezentačních družstev na dané období 

strukturu a organizaci systému přípravy talentované mládeže na dané období 

nominační kritéria na mezinárodní závody 

koncepci spolupráce s resortními středisky 

oponentury plánů reprezentačních družstev, resortních středisek, SCM, SG a  SpS 

systém a termíny soutěží OSÚ SL v součinnosti s STK OSÚ SL 

nominace na ZOH, MS a MSJ 

systém školení, doškolení a rekvalifikací trenérů OSÚ SL 

 

Náplň práce Trenérské rady: 

zaměřuje se na sportovní, technickou a metodickou problematiku ve všech kategorií skoku 
na lyžích na všech úrovních  

vyhodnocuje trendy v oblasti materiálové i tréninkové 

určuje a schvaluje metodiku tréninkových procesů pro jednotlivé kategorie 

zařazuje závodníky do středisek SCM a VSCM  

sestavuje závodní kalendář v ČR, zejména velikosti můstků pro jednotlivé kategorie 

navrhuje úpravu SŘ či pravidel ve vztahu k potřebám a rozvoji výkonosti závodníků 

organizuje trenérské semináře 

vyhodnocuje rozvoj tréninkových skupin či jednotlivců 
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určuje nominační kritéria na závody MSJ, YOG, EYOF, OPA Games, FIS závody pro dorost, 

žactvo a trenérské obsazení na tyto závody 

přijímá a vyhodnocuje zprávy o činnosti RD, VSCM a jednotlivých klubů 

navrhuje strukturu reprezentačních družstev 

dle doporučení trenérů jednotlivých RD navrhuje závodníky do reprezentačních družstev   

RDA, B ženy-muži 
RDJ ženy-muži 
Výběr talentu-dorost 
Výběr talentu-žactvo 
 

Trenérská rada je povinna informovat Radu OSÚ SL, Resortní střediska, SCM, SG, SpS o 
své činnosti. 

Členové Trenérské rady mají právo zúčastňovat se zasedání trenérských rad jednotlivých 
resortních středisek, SCM, SG a SpS. 

 
Složení Trenérské rady: 
 
viz. příloha 
 
 
Tento Statut byl schválen Rado OSÚ SL dne 7.5.2020 

 

 
 


