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Výkonný výbor Českého střeleckého svazu  
vyhlašuje 

 

„Výběrové řízení na trenéry reprezentace v puškových,  
pistolových a brokových disciplínách“. 

 
Cílem výběrového řízení je vybrat pro každou skupinu disciplín (pušky, pistole, trap, skeet) 

reprezentačního trenéra (v pistolových disciplínách může být vybrán trenér pro skupinu disciplín /bude 
mít asistenty/ nebo rozdělení jeden trenér pro muže a juniory a  zvlášť jeden trenér pro ženy a 
juniorky), který bude zodpovídat za reprezentaci a bude koordinovat a vést reprezentační akce.  
 
Požadavky na uchazeče: 
  

 první (druhá) třída trenéra sportovní střelby 

 zkušenosti z trenérské činnosti  

 znalost cizího jazyka 

 předchozí vlastní střelecká činnost  

 řidičský a zbrojní průkaz 
  
Spolu s přihláškou uchazeči zašlou elektronickou poštou: 
 

 koncepci přípravy reprezentace své skupiny disciplín k vrcholům roku 2013 s výhledem 
k OH 2016 s respektováním reálných ekonomických podmínek ČSS 

 koncepci péče o zdroje pro doplňování a generační obměny reprezentace v reálných 
ekonomických podmínkách, to je příprava mládeže od klubů výše  

 strukturovaný životopis (sportovní činnost, dosažené vzdělání, délka trenérské praxe) 

 přehled největších úspěchů v trenérské práci (přehled trénovaných sportovců) 
 

Přihlášky zasílají uchazeči s označením „Výběrové řízení“ na adresu Český střelecký svaz, 
U Pergamenky 3, 170 00 Praha do 2. 12. 2012. 
  
 
Nejvhodnější kandidáty vybere „Výběrová komise“, která byla jmenována VV ČSS. 
  
VV ČSS  si vyhrazuje právo nevybrat žádného kandidáta, nebo výběrové řízení zrušit. 
  
 
         Ing. Petr Baroch 
          Prezident ČSS  
 
V Praze, 14. 11. 2012 
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P ř i h l á š k a  
 
 
 
 

do výběrového řízení Českého střeleckého svazu na pozici trenér reprezentace. 
 
 
 
 
Jméno a příjmení:  …………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Skupina disciplín: pu   pi skeet trap *) 
 
*) zaškrtněte skupinu disciplín 
 
 
 
 
 
Datum:        Podpis zájemce: 
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