Školení TB-II je obsahově zaměřeno na tréninkový proces dětí ve věku 11 až 15 let, rozsah
školení je 47 vyučovacích hodin. Úspěšný absolvent bude moci působit u družstev v
minibasketbalových soutěžích U11 – U13, žákovské lize U14 a U15 a nadregionální lize U15,
zároveň automaticky získá i licenci TVB.

Termíny školení TB II:

8.- 10.10. 2021 (pátek–neděle = I. blok)
5.- 7.11. 2021 (pátek–neděle = II. blok)

Pořadatel:

ČBF Východočeská oblast

Organizace školení za ČBF VČO: Jiří Jirsa, basket.vco@volny.cz, 607 887 677
Odborný garant školení:

Roman Bednář, rbednar@cz.basketball, 776 286 428

Účastnický poplatek:

3000,- Kč
Platbu pro ČBF VČO uhraďte na č.ú. 203285130/0600 po potvrzení
přijetí přihlášky.
Do zprávy pro příjemce uveďte – TB II + jméno a příjmení účastníka

Přihlášení musí proběhnout na výše uvedený email organizátora školení nejpozději do 30.9. 2021.

Zájemce o absolvování školení musí splňovat tyto vstupní podmínky:
• věk 18 let (školení je možno absolvovat již od 16 let, ale trenérská licence bude úspěšnému
absolventovi vystavena až po dovršení plnoletosti)
• licence TB-I (školení je možno absolvovat podmínečně i bez této licence, ale s nutností
absolvovat do 1 roku školení TB-I)
Pro úspěšné absolvování školení = udělení licence je nutno splnit tyto podmínky:
• Přítomnost a aktivní účast na školení v celém rozsahu (je tolerována maximálně 10 %
absence)
• Zpracování 1 tréninkové jednotky pro kategorii minižactva a 1 tréninkové jednotky pro
kategorii žactva (případný ústní pohovor pouze při závažných nedostatcích)

Pozn.: Konání školení je podmíněno přihlášením (včetně uhrazení účastnického poplatku) minimálního
počtu 15 zájemců.

Závazná přihláška
školení trenérů licence TVB 8.10.2021
školení trenérů licence TB-II 8.-10.10. a 7.-.9.11.2021
Vyber školení

Příjmení:

Jméno:

Rodné číslo:
Adresa:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Klub:

Požadavek na zajištění ubytování:

8.10. 2021
9.10. 2021
5.11. 2021
6.11. 2021
Nehodící škrtněte

Vlastnoruční podpis ……………………………….
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