
REKVALIFIKÁCIA TRÉNEROV

SFZ GOALKEEPER C LICENCIE NA UEFA GOLAKEEPER A LICENCIU

Názov školenia: Rekvalifikácia UEFA GOALKEEPER A 2015
Termín školenia: 12. - 13.10.2015 (pondelok - utorok)
Organizácia školenia: 1 blok výuky (2 dni v priebehu týždňa)

+ 4 dni praxe (v mikroskupinách podľa dohody)

Miesto školenia: Hotel Senec, NTC Senec

Počet prijatých: maximálne 20 študentov

Orientačný poplatok za školenie: určí sa na základe počtu prihlásených
predbežne 180 Euro

Prihlášky do termínu: 06.09.2015
Na adresu: mailom na education@futbalsfz.sk

alebo poštou na Slovenský futbalový zväz
Technický úsek
Trnavská cesta 100/A
82101 Bratislava

Prihlášku nájdete na internetovej stránke SFZ v časti:
Slovensko/Tréneri/Dokumenty/Registračný formulár – Prihláška na školenie (.pdf)
Kde do časti Iné údaje napíšte: Rekvalifikácie na UEFA Goalkeeper A licenciu

Podmienky prijatia na rekvalifikáciu UEFA Goalkeeper A licencie:
- platná trénerská licencia SFZ Golakeeper C
- trénerská UEFA A alebo UEFA Pro licencia
- kontakt s vrcholovým futbalom ako tréner brankárov
  (tréner brankárov družstva seniorov 1. - 2. ligy alebo pri preprezentačných výberoch)
- prihláška na školenie do stanoveného termínu
- v prípade stanovenia poplatku za školenie úhrada poplatku do stanoveného termínu

Súčasťou prihlášky musí byť:
- kópia platnej trénerskej licencie a diplomu (nemusí byť overená)
- profesijný životopis (hráčska a trénerská kariéra)
- potvrdenia klubov o praxi ako tréner brankárov

V PRÍPADE, AK UCHÁDZAČ K PRIHÁŠKE 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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