SCHEMAT nr 2. Uzupełnianie uprawnień trenera piłki nożnej – KURSY WYRÓWNAWCZE UEFA do 31.12.2019 r.
dla Instruktorów sportu w piłce nożnej z legitymacjami wydanymi
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki lub
wcześniejszymi rozporządzeniami państwowymi obowiązującymi
do 23 sierpnia 2013 roku

KURS UEFA B wyrównawczy /~96h min. 3-4 sesje weekendowe/
Organizacja: Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej
Kandydatem na kurs trenerów UEFA B wyrównawczy może być osoba, która spełnia dodatkowo kryteria:
 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie
zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.
UWAGA! Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat m.in. winien wykazać się 100% obecnością na zajęciach.

dla Trenerów II klasy, I klasy i klasy Mistrzowskiej w piłce nożnej
z dyplomami wydanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi rozporządzeniami
państwowymi obowiązującymi do 23 sierpnia 2013 roku

KURS UEFA A wyrównawczy
Organizacja: Szkoła Trenerów PZPN Biała Podlaska
Kandydatem na kurs trenerów UEFA A wyrównawczy może być osoba, która spełnia dodatkowo kryteria:
 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie
zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.
UWAGA! Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat m.in. winien wykazać się 100% obecnością na zajęciach jw.

Szkoła Trenerów PZPN z siedzibą w Białej Podlaskiej wraz z Komisją Kształcenia i Licencjonowania Trenerów
organizuje również dodatkowe uzupełniające specjalistyczne kursy dla trenerów, które już niebawem będą
niezbędne do pracy w poszczególnych specjalizacjach trenerskich m.in.:





Kurs na dyplom UEFA A Elite Youth
Kurs na dyplom UEFA Goalkeeper A
Kurs UEFA B+A dla byłych profesjonalnych piłkarzy
Kurs UEFA B Futsal /również w WZPN/

Dokładne informacje o ww. kursach oraz warunkach kwalifikacji znajdują się w Uchwale Zarządu PZPN nr
IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów zgodnie z wymogami
Konwencji Trenerskiej oraz Karty Grassroots UEFA.
Opracowanie materiału: Paweł Podgórski

