
Požadavky na trenéra neslyšící reprezentace v orientačním běhu na období

1. 1. 2022 - 31. 12. 2022 (roční období) s perspektivou další spolupráce:

Náplň práce trenéra neslyšící reprezentace OB

● zpracovává plán přípravy reprezentačního družstva

● vytvoření doporučeného tréninkového plánu pro závodníky OB a průběžná

konzultace nad výkony reprezentačního družstva OB

● navrhuje nominační kritéria na významné závody (Deaflympiáda, MS, ME,

atd.) a po projednání v STK OB a ČSNS na ně nominuje jednotlivé závodníky

● osobní konzultace na MČR neslyšících v orientačním běhu (3x/rok), na

vybraných etapových závodech, soustředěních a online konzultace (ostatní

závody) se závodníky

● organizování soustředění OB (stavba tratě, shánění map), spolupráce s

vedoucím reprezentace

Požadavky na trenéra neslyšící reprezentace OB

● trenérské nebo osobní závodní zkušenosti, případně delší zkušenosti z

vrcholového OB výhodou

● živnostenský list na poskytování trenérské činnosti

● aktivní znalost anglického jazyka výhodou

● organizační a pedagogické schopnosti

● přehled ve světovém OB

● řidičský průkaz minimálně skupiny B výhodou

Pracovní a mzdové podmínky

● 0,3 - 0,5 úvazku (dle potřeby, dohodou)

● 10-20 tis. Kč/měsíčně

Zaslání přihlášky do výběrového řízení

Pokud máte o  práci trenéra neslyšící reprezentace zájem, pošlete nám email na

adresu czechdeaforienteering@ gmail.com do neděle 14.11.2021.

K přihlášce je nutné přiložit:

● stručný klasický a hlavně „orientační“ životopis (dosavadní práce v OB)

● návrh Plánu přípravy reprezentace na období 1/2022 - 12/2022 (úroveň
HD21A-B)

Našim vrcholem v příštím roce bude Deaflympiáda v Brazílii (zatím nemáme žádné

informace o terénech), vzhledem k COVID situaci není jasný ani termín



(pravděpodobně květen). A nebojte se,  „jazyková“ bariéra není zas takový problém,

budeme se snažit na důležité věci zajistit tlumočníka a je fakt spousta cest se

domluvit, když se chce :)

STK OB provede po termínu přihlášek osobní setkání nebo videokonferenci včetně
tlumočení do českého znakového jazyka s přihlášenými kandidáty na uvedenou

pozici.

Anna Pangrácová, předsedkyně STK OB

Praha, 27. 10. 2021
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