POZVÁNKA
na doškolení trenérů UEFA B licence, kreditní seminář pro trenéry UEFA A licence a vyšší a
ostatní sportovní veřejnost

Tvořivý hráč a otevírání potenciálu hráče=originální hráč
Poznatky ze zahraniční stáže-akademie Red Bull Salzburg
Projekty na podporu rozvoje fotbalové mládeže v Ústeckém KFS
Pořadatel:
Přednášející:
Termín:
Místo:

TMK, KM a GTM Ústeckého KFS
Tomáš Heidenreich, David Köstl, Miroslav Vlasák, trenéři RFA ÚK, Jan Štefko-GTM ÚKFS
Pondělí 9.12.2019, 14:45-20:30 hodin
Zasedací místnost Ústeckého KFS, 7. patro budovy Rondel, Masarykova 633/318, Ústí nad Labem,
praxe na hřišti UMT FK Ústí nL, Masarykova 228, Ústí nL.

Vážení sportovní přátelé,
TMÚ FAČR a trenérsko metodická komise Ústeckého KFS vás srdečně zvou v pondělí 9.12.2019 od 14:45 hodin
(prezentace) do zasedací místnosti v sídle Ústeckého KFS, budova Rondel-7. patro, Masarykova 633/318, Ústí nad
Labem na doškolení trenérů UEFA B licence a kreditní seminář.
Témata doškolení: Tvořivý hráč a otevírání potencionálu hráče=originální hráč, poznatky ze zahraniční stáže
v akademii Red Bull Salzburg, projekty na podporu rozvoje fotbalové mládeže v Ústeckém KFS

Program doškolení a semináře:
I. část: 14:45-15:15 hodin, zasedací místnost sídla ÚKFS, budova Rondel 7.patro, Masarykova 633/613, Ústí
nL:
Prezence účastníků
II. část (teorie): 15:15 – 16:45 hodin, zasedací místnost ÚKFS, budova Rondel, 7.patro, Masarykova 633,
Ústí nL:
Poznatky z týdenní zahraniční stáže v akademii Red Bull Salzburg/Rakousko, Tomáš Heidenreich-šéftrenér
RFA ÚK
Přednáška na téma: tvořivý hráč-otevírání potenciálu hráče=originální hráč, David Köstl, Miroslav Vlasák,
III. část (praxe): 17:00-18:30 hodin, hřiště UMT FK Ústí nL, Masarykova ulice 228, Ústí nad Labem:
Tréninková jednotka zaměřená na tvořivého hráče a otevírání jeho potenciálu, TJ vedou Miroslav Vlasák a
David Köstl, trenéři RFA
Diskuse k přednášenému tématu i praktické ukázce
IV. část: (teorie+DVD ukázky): 18:45-20:30 hodin, zasedací místnost sídla ÚKFS, budova Rondel 7.patro,
Masarykova 633/613, Ústí nad Labem:
Projekty Ústeckého KFS na podporu rozvoje fotbalové mládeže, Jan Štefko GTM ÚKFS
Diskuse k přednášeným tématům, ukončení semináře
Seminář je určen trenérům na doškolení UEFA B-licence za poplatek 400 Kč! Na seminář se mohou přihlásit také
trenéři A-licence a vyšší s možností získat 4 kreditní body a ostatní fotbalová veřejnost, všichni za poplatek 400
Kč.
Poplatek se hradí na účet Ústeckého KFS: 3412272399/0800 (při platbě do poznámky uveďte jméno a příjmení
přihlášeného), v krajním případě se dá poplatek uhradit na místě v hotovosti v den konání semináře.
Trenéři na doškolení UEFA B licence s sebou přinesou fotografii pasového formátu, aby jim mohl být vystaven
nový trenérský průkaz, dále pak ke kontrole starý trenérský průkaz UEFA B licence a doklad o zaplacení poplatku.
Odkaz na přihlášku: https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu
Omezená kapacita ve výši 45 účastníků!
Jan Štefko
Grassroots trenér mládeže FAČR-Ústecký KFS
Předseda TMK ÚKFS
606 683 407
steffi.j@seznam.cz, stefko@fotbal.cz

