UWAGA INSTRUKTORZY I TRENERZY PIŁKI NOŻNEJ KLASY II, I, M
Lubelski ZPN informuje instruktorów i trenerów Klasy II, I, M piłki nożnej, którzy uzyskali uprawnienia
w systemie państwowym nadzorowanym przez MSiT (uzyskane na AWF, kursy w Szkole Trenerów w okresie
jej funkcjonowania w Warszawie, lub uzyskali podwyższenie kwalifikacji poprzez inne kursy i decyzje
GKKFiS, MSiT) i posiadają licencje PZPN A i PZPN B wydane przez wojewódzki Związek Piłki Nożnej,
że po wejściu w życie w dniu 23 sierpnia 2013 roku Ustawy Sejmowej o deregulacji niektórych zawodów
w tym trenera piłki nożnej - decyzje w zakresie nadawania uprawnień - właściwych licencji podejmuje tylko
Polski Związek Piłki Nożnej.
Decyzją PZPN: z dniem 31 grudnia 2019 roku tytuły instruktorów i trenerów Klasy II/I/M piłki nożnej xx
stracą ważność!!!/stracą ważność także - licencje PZPN B i PZPN A, które wspomniani instruktorzy xxxxxx
i trenerzy posiadali, aby prowadzić drużyny na danym poziomie rozgrywek. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Po tym terminie instruktorzy i trenerzy piłki nożnej (j/w) pragnący pracować w klubie będą musieli
posiadać wyłącznie licencje UEFA, które można będzie uzyskać po ukończeniu stosownych kursów
trenerskich prowadzonych przez PZPN i wojewódzkie ZPN.
W związku z komunikatem PZPN (informacja w załączniku) wskazujemy na następujące pilne działania:
KONIECZNE JEST INDYWIDUALNE ZGŁOSZENIE INTENCJI UBIEGANIA SIĘ O DYPLOM:
TRENERA UEFA B (INSTRUKTORZY) lub TRENERA UEFA A (TRENERZY). xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zgłoszenie intencji jest niezbędne, aby PZPN otrzymał informację, dla jakiej liczby osób z uprawnieniami
instruktora i trenera Klasy II, I, M w piłce nożnej należałoby zorganizować kursy/przeszkolenia.
Dopiero dalsze indywidualne działanie tj. zgłoszenie się na kurs/przeszkolenie związane byłoby w niedalekiej
przyszłości z poniesieniem kosztów i czasowej dyspozycyjności na zajęciach w tym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a) dla trenerów, którzy posiadają uprawnienia Trenera Piłki Nożnej - Klasy II, I, M uzyskane xxxxx
xxxx w systemie państwowym, nadzorowanym przez MSiT: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- z przystąpieniem do kursu wyrównawczego UEFA A, który zorganizuje Szkoła Trenerów PZPN lub Lubelski
Związek Piłki Nożnej (także inny woj. ZPN),
b) dla instruktorów, którzy posiadają uprawnienia Instruktora Piłki Nożnej uzyskane w systemie
xxxxx państwowym nadzorowanym przez MSiT (nie dotyczy uzyskanych uprawnień na kursach PAS):
- z przystąpieniem do kursu wyrównawczego UEFA B, który zorganizuje Lubelski ZPN lub inny woj. ZPN,
- a następnie po upływie minimum dwóch lat pracy w klubie (dla zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji
co pozwoli na pracę z drużynami na wyższym poziomie rozgrywek) z przystąpieniem do kursu UEFA A.



JEŻELI POSIADASZ TYLKO LICENCJĘ TRENERSKĄ PZPN B, PZPN A WYDANĄ ZGODNIE
Z POSIADANYM WYKSZTAŁCENIEM/UPRAWNIENIEM: INSTRUKTORA LUB TRENERA PIŁKI
NOŻNEJ KLASY II, I, M, ALE NIE POSIADASZ LICENCJI UEFA B LUB UEFA A, a chcesz
w przyszłości pracować w piłce nożnej zgłoś intencję ubiegania się o dyplom UEFA.(termin do 31.10.2015 r.).



Załącznik - Komunikat PZPN - patrz kolejną informację na stronie
Informacje na stronie www.lzpn.pl w zakładce TRENERZY i dalej w zakładce tematycznej KURSY TRENERSKIE
Informacje dotyczące kursów organizowanych przez Szkołę Trenerów PZPN w Białej Podlaskiej na stronie www.pzpn.pl
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