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ČLÁNEK 1.  
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1. Český svaz estetické skupinové gymnastiky, z.s. (dále jen „ČS ESG“) vzdělává trenérky/y, 

instruktorky/y a rozhodčí estetické skupinové gymnastiky (dále jen „ESG“). 

 

Trenérky/ři a instruktorky/ři: 

1.2. Pro účely školení trenérek/ů a instruktorek/ů ESG pořádaných v působnosti ČS ESG: 

1.3.1 Předsednictvo ČS ESG zpracovává osnovy školení pro trenérky/y a instruktorky/y 
estetické skupinové gymnastiky. 

1.3.2 Předsednictvo ČS ESG má právo do programu zařadit novinky, resp. upravit osnovy 
školení podle aktuálních potřeb frekventantek/ů. Nemá však právo krátit celkový 
rozsah školení.  

1.3.3.  Předsednictvo ČS ESG organizačně a lektorsky zabezpečuje vzdělávání trenérek/ů a 
instruktorek/ů ESG.  

1.3. ČS ESG uznává platné trenérské a instruktorské licence trenérek/ů a instruktorek/ 
gymnastických sportů, a to s ohledem na: 

- blízkost tréninkových metod a postupů v gymnastické přípravě  

- a celkové příbuznosti těchto koordinačně estetických sportů  

Trenéři / instruktoři gymnastických sportů, kterým byla udělena některá z následujících licencí 
jsou uznáváni jako trenéři ESG, pokud byli zároveň doškoleni na pravidla ESG. Pokud by ale 
chtěli získat licenci Trenér specialista ESG, je nutné projít školením (viz článek 8). 

- instruktor  

- trenér III. třídy  

- trenér II. třídy  

- trenér I. třídy  

Rozhodčí: 

1.4. Pro účely školení národních rozhodčích ESG v působnosti ČS ESG: 

1.4.1  Předsednictvo ČS ESG zpracovává osnovy školení pro všechny stupně vzdělávání 
rozhodčích ESG v působnosti ČS ESG.  

1.4.2 Předsednictvo ČS ESG má právo do programu zařadit novinky, resp. upravit osnovy 
školení podle aktuálních potřeb frekventantek/tů. Nemá však právo krátit celkový 
rozsah školení. 

1.4.3 Předsednictvo ČS ESG organizačně a lektorsky zabezpečuje vzdělávání rozhodčích 
ESG v působnosti ČS ESG.   

1.5. Předsednictvo ČS ESG rozhoduje o přiznání kvalifikace na základě absolvování školení nebo 
studia v zahraničí.  

1.6. Předsednictvo ČS ESG nominuje/přihlašuje národní rozhodčí ESG licence I. na školení 
mezinárodních rozhodčích International Federation of Aesthetic Group Gymnastics (dále jen 
„IFAGG“) na základě jejich žádosti (viz Článek 2, odstavec 2.3.1. této Směrnice).  

Poplatky a náklady: 

1.7. Účastnické poplatky při školení trenérek/ů, instruktorek/ů a národních rozhodčích ESG 
v působnosti ČS ESG jsou příjmem ČS ESG, jejich výši stanoví předsednictvo ČS ESG pro 
každé školení ad hoc. Náklady na zajištění školení (pronájmy, materiál, odměny a cestovné 
lektorů a organizačních pracovníků a další) jsou náklady ČS ESG. 
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1.8. Účastnické poplatky na mezinárodních školeních rozhodčích pořádaných IFAGG si hradí 
každý účastník sám, ledaže předsednictvo ČS ESG rozhodne o jejich úhradě/částečné úhradě 
z prostředků ČS ESG. 

1.9. Náklady na účast na školeních uvedených v odstavcích 1.7. a 1.8. (např. cestovné a 
ubytování) si hradí účastníci těchto školení samostatně, ledaže předsednictvo ČS ESG 
rozhodne o jejich úhradě/částečné úhradě z prostředků ČS ESG v souladu se Směrnicí ČS 
ESG o cestovních náhradách. 

 

Předpisy a pravidla pro získání a obnovu kvalifikací TR ESG specialista: 

1.10. Pravidla pro získání a obnovu (zachování) kvalifikace trenér ESG specialista, a 

získání, zvyšování a obnovu (zachování) kvalifikace rozhodčích ESG specifikovaných v 
Článku 1. této Směrnice ČS ESG se řídí  

- touto Směrnicí  

- a dalšími příslušnými obecně závaznými předpisy a dalšími předpisy a základními 
dokumenty ČS ESG 

1.11. Pravidla pro získání, zvyšování a obnovu (zachování) licencí mezinárodních rozhodčích 
specifikovaných v Článku 2., odstavci 2.3.1. a v Článku 1., odstavci 1.6. této Směrnice se řídí 
předpisy a pravidly IFAGG. 

 
 
 

ČLÁNEK 2.  
PŘEHLED TĚLOVÝCHOVNÝCH KVALIFIKACÍ 

 
Základní kvalifikace: 

2.1. Trenérky/trenéři gymnastických sportů   

2.1.1 Trenér I.třídy 

2.1.2 Trenér II.třídy 

2.1.3 Trenér III.třídy (instruktor) 

2.2. Trenérky/trenéři ESG specialisti 

2.3. Rozhodčí ESG 
2.3.1.  Mezinárodní rozhodčí (držitelka/držitel licence I, II, III IFAGG) 
2.3.2. Rozhodčí I. třídy (národní rozhodčí) 
2.3.3. Rozhodčí II. třídy (národní rozhodčí) 
 

ČLÁNEK 3.  
PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE 

 
Pro získání kvalifikace Trenér specialista ESG a rozhodčí je nutno splnit následující podmínky: 
 

- Členství v ČS ESG 
- Dosažení věku 18-ti let (instruktorky/ři ESG 15-ti let) 
- Předepsaná praxe a kvalifikační třída 
- absolvování kurzu/školení s požadovanou hodinovou dotací a úspěšné vykonání zkoušek) 

 
 
 

ČLÁNEK 4.  
PŘIJÍMACÍ POHOVORY, PRŮBĚH ŠKOLENÍ, ZKOUŠKY 

 
4.1.  Pořadatel má právo provést výběr přihlášených uchazeček/ů, resp. může vyhlásit přijímací 

pohovory 
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- v teoretických předmětech 
- praktickou zkouškou u kvalifikace trenérka/ér specialista ESG 

 
4.2. Obsah a rozsah školení je stanoven osnovami. 

4.3. Závěrečné zkoušky na všech druzích školení musí mít: 

- Teoretickou část 
- Praktickou část 
- Případně může být zadána závěrečná práce (pozn. výstup v podobě obrazového, 

zvukového nebo kombinovaného záznamu) 

4.4. Pořadatel má právo při omluvené neúčasti na závěrečných zkouškách či při nedostatečných 
znalostech při první zkoušce pozvat frekventantku/ta školení na náhradní termín či termíny. 
Účast na těchto zkouškách je výhradně na náklady účastníka. 

 
 

ČLÁNEK 5.  
PLATNOST KVALIFIKACE, PRODLUŽOVÁNÍ KVALIFIKACE 

 
5.1. Doba platnosti kvalifikace trenérka/ér ESG specialista je 4 roky od získání kvalifikace. 

5.2. Doba platnosti kvalifikace rozhodčích ESG je 4 roky od získání kvalifikace. 

5.3. Kvalifikace trenérka/ér ESG specialista se prodlužuje na základě: 

- Potvrzení mateřského oddílu/klubu o aktivní činnosti a účasti na školení trenérek/ů 
ESG 1 x za 4 roky. 

5.4. Kvalifikace rozhodčích II. třídy ESG se prodlužuje, resp. znovu získá na základě:  

- Účasti na školení, resp. doškolení, rozhodčích, a to minimálně 1x za 4 roky a 
rozhodováním na minimálně dvou závodech pořádaných ČS ESG nebo soutěží dle 
Soutěžního řádu IFAGG za výše uvedené období (MČR, pohárový závod s bodovým 
systémem ESG Cup). 

5.5. Kvalifikaci rozhodčích I. třídy ESG může získat rozhodčí II. třídy: 

- Za 2 roky od získání kvalifikace rozhodčí II. třídy a rozhodováním jako rozhodčí II. třídy na 
minimálně 5-ti národních soutěžích (MČR a pohárový závod s bodovým systémem ESG 
Cup) nebo mezinárodních soutěžích dle Soutěžního řádu IFAGG. 

5.6. Kvalifikace rozhodčích I. třídy ESG se prodlužuje, resp. znovu získá na základě:  

- Účasti na školení, resp. doškolení, rozhodčích, a to minimálně 1x za 4 roky a 
rozhodováním na minimálně dvou závodech pořádaných ČS ESG za výše uvedené 
období (MČR, pohárový závod s bodovým systémem ESG Cup) nebo mezinárodních dle 
Soutěžního řádu IFAGG. 

5.7. Kvalifikaci rozhodčích I. a II. třídy je nutno prodloužit v kratším než čtyřletém intervalu (dle 
bodu 5.5. a 5.7.), dojde-li k zásadní změně pravidel, a to účastí na školení, resp. doškolení, 
příp. složením zkoušky.  

5.8. Kvalifikaci trenérka/ér ESG specialista a rozhodčí I. a II. třídy získá frekventantka/ant na 
základě úspěšného absolvování zkoušek. 

 
 

ČLÁNEK 6.  
ORGANIZAČNÍ FORMY ŠKOLENÍ 

 
Pořadatel dle finančních a organizačních možností a podmínek, včetně individuálních případů volí 
jednu z uvedených forem nebo jejich kombinací: 

- Konzultace 
-  Webináře (i on-line formou) 
- Semináře 
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ČLÁNEK 7.  
DALŠÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Základními organizačními formami dalšího vzdělávání jsou doškolení a semináře. Pořádání vychází 
z těchto zásad: 

- Konání doškolení či semináře musí být pořadatelem oznámeno ČS ESG, který zajistí 
přenos informace všem oddílům registrovaným v ČS ESG prostřednictvím webových 
stránek svazu. 

- Náplň seminářů je zpravidla monotématická či vychází z aktuálních potřeb členů ČS ESG. 
- Účast není vázána na získanou kvalifikační třídu. 
- Pořadatel má právo stanovit účastnický poplatek. 

 

ČLÁNEK 8.  
POŘADATELÉ, OSNOVA A ROZSAH ŠKOLENÍ 

 
8.1. Školení trenérek/trenérů specialistů ESG  

8.1.1.  Školení i závěrečné zkoušky trenérek/trenérů specialistů ESG jsou ve stejném rozsahu. 

8.1.2.  Pořadatele školení pověřuje Předsednictvo ČS ESG. 

8.1.3. Podmínky přijetí ke školení 
- členství v ČS ESG  
- dosažení 18-ti let (instruktorky/ři 15-ti let) 
- doporučení mateřského oddílu/klubu  
- získání kvalifikace TR gymnastických sportů (III., II., I.) s doškolením na pravidla ESG 
- vykonání případných přijímacích zkoušek 

 

8.1.4. Pořadatel školení je povinen si před zahájením akce nechat schválit Předsednictvem ČS ESG 
program, rozvrh hodin, vedoucí/ho akce a lektorský sbor s vyznačenou kvalifikací. Měsíc před 
školením vedoucí akce zašle Předsednictvu ČS ESG pozvánku s přihláškou, resp. oznámí 
změny v lektorském sboru. 

8.1.5. Předsednictvo ČS ESG zajistí vyvěšení pozvánky s přihláškou na webové stránky svazu, 
resp. je pošle přímo oddílům/klubům, které si registrovaly e-mailové adresy. 

8.1.6. Po skončení akce zašle vedoucí školení Předsednictvu ČSESG: 
- krátkou zprávu o průběhu školení (místo konání, forma školení, návrhy na úpravu osnov 

školení apod.) 
- seznam lektorského sboru a rozsah jejich úvazku 
- seznam frekventantek/ů a výsledky zkoušek 

 
8.1.7. Osnova školení:  
 

A Předměty obecného a teoretického základu Hodin 
  A 1. Pedagogika  
  A 2. Fyziologie  
  A 3. Anatomie  
  A 4. Biomechanika  
  A 5. Teorie a didaktika sportu  
  A 6. Psychologie  
  A 7. První pomoc, regenerace, masáž  

 Celkem 5 
 

B Předměty speciální odbornosti Hodin 
B 1. Organizace a systém ESG   
B 2. Pravidla ESG  
B 3. Rozvoj pohybových schopností  
B 4. Akrobacie (zaměření na tzv. zvedačky)  
B 5. Hudebně pohybová výchova  
B 6. Technika pohybů ESG (vlny, swingy, rotace, uvolnění, kontrakce…)  
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B 7. Tvorba skladby  
 Zkoušky - teorie  
 Zkoušky- praxe  

 Celkem 15 
   
 CELKEM 20 
 
 
8.2. Doškolení trenérek/trenérů specialistů ESG  
8.2.1. Doškolení trenérek/ů a instruktorek/ů ESG je povinné 1x za 4 roky získáním kreditů.  

8.2.2. Rozsah je dám získáním 10 kreditů (veškeré nabízené semináře, webináře apod budou mít 
předsednictvem ČSESG určený počet kreditů 

8.2.3. Pořadatele pověřuje Předsednictvo ČS ESG. 

8.2.4. Podmínky přijetí k doškolení  
- existence kvalifikace trenér specialista ESG 
- členství v ČS ESG 
- doporučení mateřského oddílu/klubu  

 
8.3. Školení rozhodčích  
8.3.1. Pořadatele pověřuje Předsednictvo ČS ESG. 

8.3.2. Podmínky přijetí ke školení  
- členství v ČS ESG  
- dosažení 18-ti let 
- doporučení mateřského oddílu/klubu  
- vykonání případných přijímacích zkoušek 

 

8.3.3. Pořadatel školení je povinen si před zahájením akce nechat schválit Předsednictvem ČS ESG 
program, rozvrh hodin, vedoucí/ho akce a lektorský sbor s vyznačenou kvalifikací. Měsíc před 
školením vedoucí akce zašle vedoucí/mu úseku rozhodčích ČS ESG pozvánku s přihláškou, 
resp. oznámí změny v lektorském sboru. 

8.3.4. Vedoucí školení rozhodčích I. třídy musí mít licenci mezinárodní/ho rozhodčí/ho. Vedoucí 
školení rozhodčích II. třídy musí mít licenci mezinárodní/ho rozhodčí/ho nebo rozhodčí/ho I. 
třídy. 

8.3.5. Vedoucí úseku rozhodčích ČS ESG zajistí vyvěšení pozvánky s přihláškou na webové stránky 
svazu, resp. je pošle přímo oddílům/klubům, které si registrovaly e-mailové adresy. 

8.3.6. Po skončení akce vedoucí školení zašle vedoucí/mu úseku rozhodčích ČS ESG: 

- krátkou zprávu o průběhu školení (místo konání, forma školení, návrhy na úpravu osnov 
školení atd.) 

- seznam lektorského sboru a rozsah jejich úvazku 
- seznam frekventantek/ů a výsledky zkoušek 

 
8.3.7. Osnova školení rozhodčích II. třídy (minimálně): 

 Předmět Hodin 
 Soutěžní řád, soutěže, organizace soutěží  
 Klasifikační program   
 Pravidla ESG  
 Hudební doprovod  
 Technika pohybů ESG   
 Praktické ukázky a jejich rozbor  
 Zkoušky  - teorie  
 Zkoušky  - praxe  
 CELKEM   6 
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8.3.8. Osnova školení rozhodčích I. Třídy (minimálně): 

 Předmět Hodin 
 Pravidla ESG  
 Technika pohybů ESG   
 Praktické ukázky a jejich rozbor  
 Zkoušky  - teorie  
 Zkoušky  - praxe  
 CELKEM 6 

 
8.4. Doškolení rozhodčích 
8.4.1. Doškolení rozhodčích ESG je povinné 1x za 4 roky  

8.4.2. Pořadatele pověřuje Předsednictvo ČS ESG. 

8.4.3. Podmínky přijetí k doškolení  
- existence rozhodcovské kvalifikace 
- členství v ČS ESG  
- doporučení mateřského oddílu/klubu  
- dosažení 18-ti let 
- vykonání případných přijímacích zkoušek 

 
8.4.3. Osnova doškolení rozhodčích I. a II. třídy 
 

 Předmět   Hodin 
 Pravidla ESG - rozbor  
 Praktické ukázky  
 Analýza a rozbor skladeb  

 CELKEM 3 
 
 

ČLÁNEK 9.  
VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

9.1. Výklad směrnice provádí Předsednictvo ČS ESG. 

 

 

 


