
             FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY                  
                 Jihomoravský krajský fotbalový svaz                           

                                             Vídeňská 9, 639 00 Brno                                                     

 

        ŠKOLENÍ  UEFA  ,,B“ LICENCE   
 

 

TMK Jihomoravského krajského fotbalového svazu pořádá v období listopad 2016 až       

březen  2017   školení trenérů licence  UEFA ,,B“licence. 

 
  UEFA ,,B“ –licence čítá dohromady 160 hodin teoretické výuky a praktické výuky. 

  Součástí UEFA B licence  je UEFA Grassroots C licence která obsahuje  40 hodin teoretické 

a praktické výuky ,kterou musí absolvovat všichni zájemci (i držitelé UEFA C licence) o UEFA  B licenci . 

Bloky výuky: 

 

1 blok   24.11.2016    -    27.11.2016  UEFA Grassroots ,,C“  licence             Brno 

 

2.blok  15.12.2016    -    18.12.2016  UEFA  ,, B“ licence   Brno 

 

3. blok  19.01.2017    -    22.1.2017 UEFA  ,, B“ licence   Brno 

 

4.blok  23.02.2017    -     26.02.2017 UEFA  ,,B“ licence                                 Kemp  (Lednice) 

                          04.03.2016    -    závěrečné ústní zkoušky    Brno    

 

 

 Vyplněné přihlášky je možné zaslat poštou  na adresu  JmKFS Vídeňská 9,63900  Brno, 

nebo emailem na adresu     schwarzstanislav@seznam.cz 

 Cena kurzovného je 1800,-kč za Grassroots C-licence  a  3700,-kč za UEFA  B – licence (v této ceně je zahrnut 

pronájem učeben,hřiště,sportovní haly,učebníce,odměny lektorů.ubytování v Lednici) absolvent  UEFA B 

licence zaplatí celkem 5500 kč. 

Zálohu  1000 kč  pošlete zároveň s přihláškou a to bankovním převodem na účet 27-5826790267/0100 

pod  VS 07  -- -- -- 05 na chybějích 6 políček  doplňte datum  narození .  den,měsíc,rok narození                                 

    např.( 07  010274  05)   01.02.1974   po přijetí do kurzu  se doplatí  zbytek tj.4500,-stejným způsobem 

Při platbě převodem  doplňte  údaj pro příkazce –jméno a příjmení školení UEFA,, B” pro snadnější zařazení. 

Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia UEFA B  licence předložit 

 

 průkaz(platný)licence C(uchazeči přijati do kurzu na základě lig.startů dodají potvrzení z příslušného klubu) 

 občanský průkaz 

 potvrzení o zaplacení  

 výpis z rejstříku trestů (max. 3 měsíce starý) 

 lékařké potvrzení o zdravotní způsobilosti (max.3měsíce starý) 

 

Přihlášky  přijímáme do 25.10. 2016    na níže uvedenou adresu   PTM Stanislava Schwarze 

 

Kurs bude otevřen v případě dostatečného počtu uchazečů.(min.počet 20 ,  max 30 uchazečů).Při nadměrném počtu 

uchazečů budou prováděny přijimací zkoušky.(11.11. 2016 v Brně ) 

 
Schwarz Stanislav PTM JmKFS 

 předseda TMK JmKFS 

schwarzstanislav@seznam.cz  tel.734447990 
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