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Směrnice stanovuje systém vzdělávání v ČSVLW. 

1. Vzdělávání závodníků / reprezentace 

Svaz zajišťuje setkání reprezentantů před závodní sezonou součástí, kterého jsou minimálně 

následující oblasti: 

- Důležité změny ve sportovních pravidlech 

- Připomenutí a změny v pravidlech prevence dopingu 

- Sportovní technika a technika tréninku 

- Zásady kondiční přípravy 

- Základy sportovní psychologie 

Mimo to svaz poskytuje informace a materiály pro průběžné vzdělávání v rámci klubů. 

Za organizaci a provedení vzdělávání je zodpovědný člen VV - sportovní manažer daného sportovního 

odvětví. 

2. Vzdělávání rozhodčích  

Svaz zajišťuje podmínky pro školení a trénink nových rozhodčích a ostatních funkcionářů na závodech 

(kalkuátoři, homologátoři, řidiči atd.). 

Praktický trénink 

Svaz umožní účast rozhodčích – kandidátů v pomocných funkcích rozhodčích v průběhu 

Svazem organizovaných soutěží. 

Národní seminář rozhodčích  

 Svaz každoročně zajišťuje národní seminář rozhodčích v délce trvání dvou dní, jehož součástí 

jsou nejméně tato témata: 

- Změny v pravidlech pro nadcházející sezónu 

- Změny v organizaci soutěží 

- Praktický nácvik techniky rozhodování (záznam figurální jízdy) 

- Seznámení se změnami v technice, praktický nácvik práce se software 

- Diskuse nad problematickými situacemi na závodech v poslední sezoně 

Na národní seminář jsou zváni (a jejich náklady pokryty Svazem) rozhodčí, kteří se v posledních 3 

letech aktivně zúčastnili závodů v ČR. 

Za organizaci a provedení vzdělávání je zodpovědný člen VV – manažer soutěží. 

Svaz uděluje na základě svých kompetencí kvalifikace National Judge/J3/Judge **, National 

Scorer/S3, National Driver/D3 a National homologator/H3. 
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Na základě pověření IWWF může konat školení a zkoušky i pro rozhodčí/funkcionáře úrovně 2 

(j2,S2,H2 a D2). 

Mezinárodní seminář rozhodčích 

 Svaz vysílá každoročně několik rozhodčích na mezinárodní seminář rozhodčích, organizovaný 

ze strany IWWF EA za účelem přenesení informací z mezinárodní úrovně na národní seminář 

rozhodčích. Obvykle se jedná o rozhodčí, kteří se zároveň účastní mezinárodních soutěží. Počet 

těchto rozhodčích je stanoven VV ČSVLW s ohledem na finanční možnosti Svazu. 

3. Vzdělávání trenérů 

Svaz zajišťuje opakované komplexní vzdělávání trenérů vodního lyžování a wakeboardingu a uděluje 

kvalifikaci trenéra 3. třídy. 

Školení je obvykle prezenční formou před započetím závodní sezóny. 

Za organizaci školení, jeho provedení a odbornou náplň odpovídá trenérská rada ČSVVW. 

Základní obsah školení: 

● Změny ve sportovních pravidlech vodního lyžování a wakeboardingu 

● Metodické vedení tréninku 

● Technika tréninku specifická pro jednotlivé disciplíny – praktický nácvik 

● Problematické situace při tréninku a na závodech poslední sezony 

● Systém kondiční přípravy, provádění a vyhodnocení testů 

● Sportovně-psychologická příprava sportovců 

Posouzení schopností uchazeče o kvalifikaci trenéra 3. třídy je v kompetenci trenérské rady. 

Ve spolupráci s VOŠ ČUS má Svaz akreditovány dva studijní programy: 

- trenér wakeboardingu 

- trenér vodního lyžování 

VOŠ ČUS v těchto programech zajišťuje teoretickou výuku, Svaz praktickou. 

4. Vzdělávání řidičů motorových člunů  a  operátorů vleků 

 

Svaz zajišťuje opakované komplexní vzdělávání trenérů vodního lyžování a wakeboardingu. 

Školení je obvykle prezenční formou před započetím závodní sezóny. 

Za organizaci školení, jeho provedení a odbornou náplň odpovídá vybraný mezinárodní řidič 

pověřený výkonným výborem. 

Základní obsah školení: 
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● Změny ve sportovních pravidlech vodního lyžování a wakeboardingu 

● Novinky v oblasti závodní techniky 

● Pravidla pro vedení lodi, sledování dráhy 

● Odchylky v rychlosti a dráze lodi a jejich vliv na závodníka 

● Řešení protestů a chyb 

 

Svaz je oprávněn udělit kvalifikaci DN – National Driver. 

5. Ostatní školení  

Požadavky na zajištění ostatních školení zajišťuje výkonný výbor Svazu. Může se jednat o školení pro 

generální sekretáře, trenéry, manažery reprezentace atd. 

 


