
ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GOALKEEPER A LICENCIE 2017

Názov školenia: UEFA GK A 2017
Termín školenia: marec – december 2017
Organizácia školenia: - 3 bloky kontaktnej výuky

(27. - 29.03., 24. - 26.04., 29. - 31.05.2017)
- 4 bloky mikroskupín v kluboch účastníkov
- Stáž v zahraničí

Miesto školenia: NTC Senec
Počet prijatých: maximálne 16
Orientačný poplatok za školenie: 1000 Euro (podľa reálnych nákladov)

Prihlášky do termínu: 19.03.2017
Prihlášku sa podáva výhradne elektronickou formou cez link:
http://form-p54jco51-182d32d6-5c8.gform.sk/

Podmienky prijatia na školenie trénerov SFZ Goalkeeper licencie:
- platná UEFA A licencia
- platná SFZ GK licencia
- minimálne 2 roky vykonávania trénerskej praxe vo futbale ako tréner brankárov
- prihláška na školenie do stanoveného termínu s požadovanými dokumentmi
- v prípade stanovenia poplatku za školenia úhrada poplatku do stanoveného termínu
Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov sa pri výbere zohľadňujú nasledovné kritériá v
uvedenom poradí:
1. absolvované školenia trénerov a ďalšie vzdelávanie
2. skúsenosti ako tréner brankárov (podľa výkonnostnej a vekovej úrovne súťaží)
3. predošlé resp. súčasné hráčske skúsenosti – brankár vo futbale
Súčasťou prihlášky musia byť nasledovné dokumenty:
- kópia platnej trénerskej licencie a diplomu (nemusí byť overená) (UEFA A + SFZ GK)
- profesijný životopis (hráčska a trénerská kariéra)
- potvrdenie z klubu o praxi ako tréner brankárov (ročník, kategória, súťaž)
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon trénerskej funkcie – tréner brankárov.

V PRÍPADE, AK UCHÁDZAČ K PRIHLÁŠKE NEDOLOŽÍ VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY JEHO
PRIHLÁŠKA NEBUDE AKCEPTOVANÁ.

Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz
pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.
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