Královéhradecký krajský fotbalový svaz
Habrmanova 192
501 01 Hradec Králové
IČO 709 45 402

TMK ve spolupráci s Královéhradeckým KFS pořádá kurz trenérské
licence UEFA B
Délka studia UEFA B licence čítá dohromady 120 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky +
plnění domácích úkolů, testy a závěrečná zkouška. Studia se může se zúčastnit trenér s již
absolvovaným kurzem trenér UEFA C licence (dříve Grassroots C licence) dle Řádu trenérů FAČR.

Předpokládané termíny bloků výuky kurzu:
Blok 1: čtvrtek 15.12.2022 – neděle 18.12.2022 (8:00-18:00)
Blok 2: čtvrtek 5.1.2023 – neděle 8.1.2023 (8:00-18:00)
Blok 3: čtvrtek 9.2.2023 – neděle 12.2.2023 (8:00-18:00)
Závěrečná zkouška na přelomu února/března 2023, přesný termín upřesněn během konání kurzu.

Místa konání kurzu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Změna místa konání možná!!!

Poplatek za kurz UEFA B licence: 4. 000,- Kč
Platba kurzovného probíhá převodem na účet Královehradeckého KFS: 174698795/0300
VS: rodné číslo bez lomítka.
Poznámka: UEFA B, jméno a příjmení.
Poplatek zahrnuje: pronájem učebních prostor, sport. zařízení, odměny lektorům, studijní materiál.
Detailní informace obdrží účastníci nejpozději týden před zahájením kurzu.
Úhradu proveďte, až vám bude ze strany organizátora potvrzeno pořádání kurzu.

Uchazeči o studium předloží na základě řádu licenčního studia před zahájením kurzu:
• občanský průkaz
• platný průkaz UEFA C licence (dříve Grassroots UEFA licence)
• potvrzení o zaplacení kurzovného
• výpis z rejstříků trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu (ne starší 3 měsíce)
• certifikát Grassroots leader (e-learning kurs pro začínající trenéry)
• tréninkové oblečení a obuv (ven i do haly)
V případě vašeho zájmu vyplňte nejpozději do 30.11.2022 přihlášku na
odkazu: https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu/ff46b3e2-2712-11ed-ac86-699edd783ea9
Další bližší informace budou zájemcům zasílány na jejich e-mail adresu uvedenou v přihlášce.
Trenérský kurz se uskuteční jen v případě, že bude přihlášeno a kurzu se zúčastní 15 zájemců, v
případě menšího zájmu si organizátor školení vyhrazuje právo na zrušení.
V Hradci Králové, 25.08.2022
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