Lublin, dnia 18.05.2017 r.

Kluby Lubelskiego Związku Piłki Nożnej
Trenerzy w klubach LZPN
W nawiązaniu do Uchwała nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich
uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej
Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet oraz licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia
zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych
i dziecięcych Lubelski ZPN przypomina o obowiązku posiadania licencji do prowadzenia zespołów w rozgrywkach piłki nożnej prowadzonych przez LZPN
pod rygorem kar finansowych i zweryfikowania zawodów jako walkower. Licencję (nr) należy wpisać do protokołu meczowego oraz okazać sędziemu zawodów.
 Licencję UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A oraz UEFA Futsal B dla trenerów Ekstraklasy, I, II, III liga, CLJ, Ekstraliga kobiet,
Ekstraklasy Futsalu wydaje PZPN za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN, dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl.
Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN wyznaczył termin 30 czerwca 2017 roku, jako ostateczny do składania wniosków
o przyznanie lub przedłużenie licencji UEFA A. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie będą rozpatrywane w trybie nadzwyczajnym.
 Licencję PZPN A, PZPN B, UEFA B, UEFA C dla trenerów prowadzących zespoły IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn
i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych wydaje LZPN za pośrednictwem
systemu informatycznego PZPN, dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl.
Składanie wniosków o licencję PZPN A, PZPN B, UEFA B, UEFA C możliwe jest od 1 czerwca 2017 wyłącznie drogą elektroniczną na portalu
PZPN 24 – gdzie, każdy trener musi aplikować na odpowiednią licencję w zakładce WYDARZENIA i dalej w zakładce tematycznej KURSY, LICENCJE
& KONFERENCJE w terminach:

I termin: do 29 czerwca 2017 r. - przy czym rozpatrzenie wniosków nastąpi do 7 lipca 2017 r.
II termin: do 20 lipca 2017 r. - przy czym rozpatrzenie wniosków nastąpi do 28 lipca 2017 r.
Wnioski złożone po wyznaczonym terminie będą rozpatrywane w trybie nadzwyczajnym.
Poprawnie wypełnione wnioski złożone w wyznaczonym terminie wraz z wymaganą dokumentacją zostaną rozpatrzone w lipcu i sierpniu 2017 roku bez potrzeby
przyjazdu trenera na spotkanie z Komisją opłatę za licencje trenerską należy opłacić po rozpatrzeniu wniosku i informacji mailowej od Komisja ds. Licencji Trenerskich.

Link do filmu instruktażowego do utworzenia konta na portalu pzpn24.pzpn.pl https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ
Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym wynosi:





Licencja „PZPN A”
(300 zł. na 3 lata) - (100 zł. na rok)
Licencja „PZPN B” / „UEFA B”
(150 zł. na 3 lata) - (50 zł. na rok)
Licencja „UEFA C” (wcześniej jako PZPN C) (150 zł. na 3 lata) - (50 zł. na rok)
TYP
LICENCJI

WYMAGANE UPRAWNIENIA TRENERSKIE

UPRAWNIA DO PROWADZENIA

PZPN A

- trenerzy posiadający dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej, wydany przed
23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów
i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom został
uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach
nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów
sportowych. W tym przypadku osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień
trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu
stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu

- zespołów IV ligi, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn
i kobiet, Ligi Wojewódzkiej Juniorów starszych
i młodszych oraz niższych lig/klas rozgrywkowych piłki
nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej

UEFA B

- trenerzy posiadający dyplom UEFA B lub trenerzy będący słuchaczami kursu kształcenia trenerów
UEFA B. Licencja z tego tytułu może być wydana warunkowo na okres trwania kursu UEFA B

PZPN B

UEFA C

- osoby posiadające Legitymację Instruktora Sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed
23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów
i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że legitymacja została
uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach
nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów
sportowych. W tym przypadku osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest
zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę
rozpoczęcia tego kursu

- zespołów klasy Okręgowej, II ligi kobiet, II ligi Futsalu,
Ligi Wojewódzkiej Juniorów starszych i młodszych oraz
niższych lig/klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej,
kobiecej, młodzieżowej
- zespołów klasy Okręgowej - trenerzy posiadający licencję
PZPN B w przypadku nieprzerwanego prowadzenia
zespołu klasy Okręgowej w s. 2014/2015 i 2015/2016 mogą
ubiegać się o przyznanie warunkowej licencji UEFA B na
okres 1 roku, uprawniającej wyłącznie do prowadzenia
danego zespołu II ligi kobiet, II ligi Futsalu, klasy
Okręgowej Juniorów starszych młodszych oraz niższych
klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej,
młodzieżowej - zespołów dziecięcych do lat 12 oraz
zespołów seniorów klas A, B, C

trenerzy posiadający co najmniej dyplom trenera PZPN C lub UEFA C

WOJEWÓDZKI ZPN może wydawać licencję tylko do IV ligi włącznie oraz j/w w tabeli. Licencja wydawana jest maksymalnie na 3 lata.
 Trenerzy starający się o przyznanie licencji winni UTWORZYĆ KONTO TRENERSKIE NA PORTALU www. pzpn24.pzpn24
Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną na portalu PZPN 24 – gdzie, każdy trener w zakładce licencje trenerskie
musi aplikować na odpowiednią licencję i załączyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego ważne 6 miesięcy - zaświadczenie wyda
właściwy sąd, oświadczenie antykorupcyjne, potwierdzoną przez instytucję kopię dyplomu/legitymacji trenera/instruktora, kopie zaświadczeń
z udziału w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN i woj. ZPN,
 Trenerzy starający się o przedłużenie licencji winni UTWORZYĆ KONTO TRENERSKIE NA PORTALU www. pzpn24.pzpn24
Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną na portalu PZPN 24 – gdzie, każdy trener w zakładce licencje trenerskie
musi aplikować na odpowiednią licencję i załączyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego ważne 6 miesięcy - zaświadczenie wyda
właściwy sąd, oświadczenie antykorupcyjne, potwierdzoną przez instytucję kopię dyplomu/legitymacji trenera/instruktora, kopię zaświadczeń
z udziału w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN i woj. ZPN.
 Trenerzy starający się o przedłużenie licencji UEFA B i C winni UTWORZYĆ KONTO TRENERSKIE NA PORTALU
www. pzpn24.pzpn24 Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną na portalu PZPN 24 – gdzie, każdy trener
w zakładce licencje trenerskie musi aplikować na odpowiednią licencję i załączyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego ważne 6 miesięcy
- zaświadczenie wyda właściwy sąd, oświadczenie antykorupcyjne, potwierdzoną przez instytucję kopię dyplomu/legitymacji trenera/instruktora,
kopię zaświadczeń z udziału w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN i woj. ZPN.
Okres przedłużenia licencji jest uzależniony między innymi od przedstawienia certyfikatów udziału w szkoleniach, w każdym roku kalendarzowym (minimum 5 godz. na rok)
i wynosił będzie 1 rok bądź 3 lata.
Naruszenie treści § 19 ust. 2 niniejszej uchwały oraz prowadzenie zespołu piłki nożnej podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej
PZPN powoduje zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do: 1.1 Klubu IV ligi, Ligi Wojewódzkiej Juniorów starszych i młodszych, I ligi kobiet, I ligi Futsalu:
a) pierwszy mecz – kara pieniężna 1200 złotych, b) drugi mecz – kara pieniężna 1800 złotych, c) trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego;
1.2 Klubu klasy Okręgowej, II ligi kobiet, II ligi Futsalu, oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej: a) pierwszy mecz – kara pieniężna 700 złotych, b) drugi mecz
– kara pieniężna 1200 złotych, c) trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego; 1.3 Klubu seniorów klasy A, klasy B klasy, klasy C, zespołów dziecięcych:
a) pierwszy mecz – kara pieniężna 400 złotych, b) drugi mecz – kara pieniężna 600 złotych, c) trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego.

Na stronie internetowej Lubelskiego ZPN www.lzpn.pl w zakładce Trenerzy i dalej w zakładce tematycznej Licencje Trenerskie – znajduje się lista licencji trenerskich LZPN
oraz inne informacje dotyczących licencji trenerskich.
Posiedzenie Komisji ds. Licencji Trenerskich LZPN zaplanowano w dniach:
30.06.2017 r. 21.07.2017 r

Komisja ds. Licencji Trenerskich
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

