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Nominace hráčů národní soutěže v boccie SH do týmu „sledovaní hráči SH“

(účastníci řízené sportovní přípravy SH s možností nominace na mezinárodní soutěže BISFed 2018)  

Každý člen týmu „sledovaní hráči SH“ musí být členem České federace Spastic Handicap (SH) a vykonávat sportovní činnost 
na klubové úrovni pod střešní organizací – Česká federace Spastic Handicap .

Struktura, hlavní úkoly a kompetence členů týmu „sledovaní hráči SH“ pro rok 2018:

Hráč:

                       Nominace jednotlivých hráčů národní soutěže SH do týmu „sledovaní hráči SH“ je sestavena na základě sportovních výkonů 
na soutěžích SH, informací z tréninkových deníků, výsledků 9. bodových testů a posouzení profilu hráčů.

Každý nominovaný hráč má právo svou nominaci do týmu „sledovaní hráči SH“ odmítnout.

Pokud hráč národní soutěže SH nabídnutou nominaci do týmu „sledovaní hráči SH“ (se vší zodpovědností) příjme, vyjádří 
svůj souhlas podpisem (v příloze na konci tohoto dokumentu) a také uvede jméno svého trenéra, ve sportovní třídě
BC1/BC3 jméno svého sportovního asistenta, případně jméno svého osobního asistenta.
Hráč je následně oficiálně zařazen do týmu „sledovaní hráči SH“ s řízenou - koordinovanou přípravou SH.

Hráč se musí připravovat na soutěže uvedené v dlouhodobém plánu koordinátora tréninkové přípravy RTB SH
zodpovědně, komplexně a co nejefektivněji.

Primární úlohou hráče zařazeného do týmu „sledovaní hráči SH“ je:

a) odehrát s plným nasazením všechny zápasy národní soutěže SH 2018;
b) zúčastnit se soustředění, na která byl pozván;
c) maximální nasazení v případě nominace na konkrétní mezinárodní turnaj BISFed 2018 (včetně přípravy na turnaj); 

Trenér:

Klubový trenér „sledovaného“ hráče musí souhlas se svým zařazením do řízené přípravu pro tým „sledovaní hráči SH“ také 
potvrdit podpisem (v příloze na konci tohoto dokumentu).
Každý trenér, který bude do týmu „sledovaní hráči SH“ zařazen, musí projít školením pro trenéry a cvičitele SH.

Zařazený trenér následně spolupracuje s koordinátorem tréninkové přípravy RTB SH v průběhu celého roku dle potřeby. 
Během přípravy před mezinárodním závodem, na který je hráč nominován, trenér dohlíží na plnění tohoto procesu a hráče 
v něm podporuje. 

Aktivitám trenéra nejsou kladeny meze, trenér se může aktivně podílet na obsahu příprav k mezinárodním soutěžím           
a dávat podněty k činnostem. Prohlubování znalostí a konzultacím se také meze nekladou.
Trenér rozumí nastaveným procesům v přípravě a koriguje pracovní i osobní hodnoty během tréninků tak, aby činnost byla 
objektivní a vytvořila hráčům prostředí pro komplexní rozvoj ve sportovní oblasti.

Sportovní asistent:

Sportovní asistent „sledovaného“ hráče musí souhlas se svým zařazením do řízené přípravu pro tým „sledovaní hráči SH“
také potvrdit podpisem (v příloze na konci tohoto dokumentu).

Sportovní asistent zařazený do týmu „sledovaní hráči SH“ také spolupracuje s koordinátorem tréninkové přípravy RTB SH. 
Sportovní asistent hráče doprovází na sportovní akce (soutěže a soustředění) v rámci kalendáře sestaveného pro tým
„sledovaní hráči SH“ 2018.
Sportovní asistent je součástí uceleného finálního sportovního výkonu a je nejbližším „partnerem“ sportovce během 
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přípravy a soutěží. Zaregistruje-li, že je hráč v průběhu přípravy v nepohodě, informovuje klubového trenéra hráče, 

případně koordinátora tréninkové přípravy RTB SH.  

Osobní asistent:

Pokud „sledovaný“ hráč není v soutěžní třídě, ve které potřebuje sportovního asistenta, nahlásí jméno osobního asistenta,
který ho bude doprovázet na sportovních akcích (soutěžích, soustředěních) v rámci kalendáře sestaveného pro tým
„sledovaní hráči SH“.  Osobní asistent má v týmu „sledovaní hráči SH“ úlohu přímé péče o sportovce.

Osobní asistent „sledovaného“ hráče musí souhlas se svým zařazením do řízené přípravu pro tým „sledovaní hráči SH“ také 
potvrdit podpisem (v příloze na konci tohoto dokumentu).

Koordinátor tréninkové přípravy RTB SH:

Sestavuje řízenou přípravu pro tým „sledovaní hráči SH“, aktivně komunikuje s hráči, trenéry či asistenty, působí pro tým 

jako konzultant. Nastavuje programy soustředění, připravuje informační agendu k soutěžím, po soutěži zhodnocuje práci 

členů týmu a výkon týmu jako celku.

Návrh přípravy týmu „sledovaní hráči SH“ konzultuje s vedením RTB SH a realizuje pouze schválený systém řízené přípravy.

Vedoucí RTB SH:

Zastřešuje aktivity týmu „sledovaní hráči SH“, činí rozhodnutí o výběru hráčů na jednotlivé mezinárodní soutěže BISFed 
v roce 2018. Je k dispozici při řešení jakýchkoliv potíží. Je informován o situaci v týmu během celé doby přípravy                    
a následnou dobu trvání soutěže. 

Koordinátor TJ/SK RTB SH:

Má na starosti podporu aktivní činnosti hráčů zařazených do týmu „sledovaní hráči SH“, trenérů a asistentů v TJ/SK
(s důrazem na vytváření přiměřených podmínek pro úspěšné a vyrovnané výkony týmu „sledovaní hráči SH“ v národní 
soutěži SH 2018). 
Spoluvytváří koncepci přehledného propojení klubové činnosti a týmu „sledovaní hráči SH“, aktivně se podílí na řešení
vzniklých situací.

Výčet aktivit RTB, které v rámci týmu „sledovaní hráči SH“ pro rok 2018 poskytuje:
- nastavení ročního plánu;
- poskytování pravidelných informací o sportu boccia po celý rok;
- nastavení obsahu tréninkových období;
- zpracovávání informací pro přípravu na mezinárodní soutěže;
- komunikace s Mezinárodní federací sportu boccia BISFed;
- přihlašování hráčů na oficiální mezinárodní soutěže na základě transparentních a jasných podkladů 
  prokazujících stálost sportovní přípravy a výkonnosti hráčů;
- hledá řešení financování aktivit hráčů v rámci týmu „sledovaní hráči SH“ a zajišťování jednotných dokumentů  
  a profilů hráčů k žádostem o finanční podporu;
- kompletní organizační servis během oficiálních mezinárodních soutěží;
- servis koordinátora tréninkové přípravy RTB SH během oficiálních mezinárodních soutěží;
- možnost kontaktu se sportovní fyzioterapeutkou a osobním koučem;

Základní pravidla týmu „sledovaní hráči SH“:
-  fair-play jednání, otevřená komunikace, konzultace týmových záležitostí;
- všichni přispívají svým jednáním k dobré atmosféře v týmu;
- vzájemný respekt mezi členy týmu;
- vnímání hlavního cíle celistvě;

Jen na základě spolupráce a spokojenosti všech zainteresovaných může tým vykázat ten nejlepší sportovní výsledek. 
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Požadované výstupy pro konečnou nominaci hráčů na jednotlivé mezinárodní turnaje 2018:

Výběr hráčů na konkrétní soutěže proběhne na základě zhodnocení aktuální formy hráčů (herní, fyzické, psychické)            
a herní výkonnosti z dlouhodobějšího hlediska.

Vedoucí RTB bude mít pro rozhodnutí k dispozici tyto požadované písemné výstupy či výsledky:

- měsíční tréninkové deníky – posílají hráči
Za vyplnění a včasné doručení tréninkového deníku je zodpovědný sám hráč. Každý hráč tento deník pošle do 5. dne 
následujícího měsíce na adresu vedoucí RTB SH a koordinátora tréninkové přípravy RTB SH, do kopie může dát svého 
trenéra.

- výsledky testů herních dovedností – posílají trenéři hráčů či hráči sami
Tyto testy budou pravidelně provádět v rámci základní tréninkové přípravy trenéři hráčů, a to jednou měsíčně. Trenér tento 
výstup pošle do 5. dne následujícího měsíce na adresu vedoucí RTB SH a koordinátora  tréninkové přípravy RTB SH.

- výsledky ze soustředění 
Hráči z týmu „sledovaní hráči SH“ budou především zváni jako sparing partneři na soustředění s reprezentačním týmem SH.

- výsledky v národní soutěži SH 2018
   Soutěž nám vždy odhalí realitu, která by měla být obrazem dobře vedené pravidelné tréninkové přípravy.          
  Pro výběr na mezinárodní turnaj je nutná stabilní výkonnost během jednotlivých kol národní soutěže SH 2018.

- zhodnocení sportovní výkonnosti hráče koordinátorem tréninkové přípravy RTB SH
   Podklady pro zhodnocení sportovní výkonnosti hráčů bude  konzultace  s trenérem, zhodnocení testů, práce               
    patrná z tréninkových deníků, výkony ze soustředění či soutěží a průběh celkové spolupráce.
   
- návrh na účast páru či týmu na konkrétní soutěž
   Předkládá koordinátor tréninkové přípravy RTB SH po dohodě s trenéry jednotlivých hráčů.

Na základě těchto výstupů vedoucí RTB nominuje vybrané hráče na konkrétní mezinárodní soutěž a písemně je
s nominací obeznámí.
Hráčům bude informace o jejich nominaci sdělena vždy nejpozději 6 týdnů před konkrétní soutěží.
Termíny pro konečné rozhodnutí o účasti budou vždy vázány na termín začátku jednotlivých turnajů.

Poté hráči obdrží písemnou přípravu k soutěži.
Tento základní plán přípravy ke kontrétnímu turnaji obsahuje 2 části:
- informační 
- tréninkovou

Po každé soutěži probíhá zhodnocení sportovních výkonů vedoucí výpravy a sebehodnocení hráčů prostřednictvím 
formuláře. Na základě zpětných vazeb a sportovních analýz je ideálně nastavena příprava na další soutěž.

RTB SH – Realizační tým boccie České federace Spastic Handicap

Koordinátor tréninkové přípravy RTB SH, Michaela Řiháčková                  [michaela.rihackova@gmail.com]

Koordinátor TJ/SK RTB SH, Marián Lačný                                                       [sk.jedlicka@ju-lbc.cz]

Vedoucí RTB SH, Pavla Přistoupilová                    [pristoupilova@spastic.cz]
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Tým „sledovaní hráči SH“ – nominace k 19. 3. 2018:

             
            Soutěžní třída BC3

                                    BC3 Drahonský Marek                     BR
                                    BC3   Čermáková Marcela                 LK
                                    BC3  Svojanovský Jiří                         HR

                                                  Soutěžní třída BC1

                                                   BC1 Blažková Simona                       JU                                                 
              

            Soutěžní třída BC2  

                                    BC2  Petrák František                       JU

            Soutěžní třída BC4 

                                                   BC4   Procházka Radek                       BR
                                                   BC4   Ševčík Jakub                               JE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souhlas se zařazením do týmu „sledovaní hráči SH“

Já, (jméno) ……………………………………..……………………………..souhlasím se zařazením do týmu „sledovaní hráči SH“ 2018.

Člen TJ/SK:             …………………………………………………………….

Soutěžní třída:       ……..

V…………………….….., dne………...      ………………………………………………

Podpis hráče

Jméno klubového trenéra: …………………………………………………………      ………………………………………………

                Podpis klubového trenéra

Sportovní asistent: ANO / NE

Jméno:   ……………………………………………………….      ………………………………………………

                            Podpis sportovního asistenta

Osobní asistent:      ANO / NE

Jméno:   ……………………………………………………….      ………………………………………………

                              Podpis osobního asistenta




