
 

 
OBLAST SEVERNÍ ČECHY 

 

pořádá školení 
 

TRENÉR VÝKONNOSTNÍHO BASKETBALU 
 

Školení je obsahově zaměřeno na základní předpoklady (první pomoc, pravidla, 
organizace a řízení soutěží apod.) pro vedení družstev ve výkonnostních soutěžích, 

rozsah školení je 7 vyučovacích hodin. Úspěšný absolvent bude moci působit u družstev 
v nadregionální lize U17 a U19, 2. lize dospělých a oblastním přeboru dospělých. 

 
 

Termín: 16. září 2022 
 

Místo: ZŠ Na Příkopech, Chomutov 
 

Vstupní podmínky: věk nad 18 let 
 

Výstupní podmínky: docházka (100% účast) 
 

Cena: 500,- Kč za proškolení a vystavení osvědčení 
 

Termín přihlášení: 5. 9. 2022 včetně potvrzení o úhradě školení
 

Úhradu zašlete na účet ČBF OSČ: č.ú. 203284218/0600, VS: datum narození 
 

Zájemci o školení musí do stanoveného termínu na adresu  p.drobny@seznam.cz zaslat: 
- vyplněnou přihlášku na školení TVB 
- barevnou fotografii ve formátu JPG (velikost 30x40 mm) 
- výpis z účtu o úhradě poplatku za školení na účet ČBF OSČ (číslo účtu 

203284218/0600, variabilní symbol: ID klubu dle evidence ČBF nebo datum 
narození, v textu pak uveďte své jméno a název BK jehož jste členem) 

- informaci – název basketbalového klubu, ve kterém jste registrován, a uveďte 
jaké družstvo a jakou věkovou kategorii budete trénovat 

 

Přihlášky a potvrzení o platbě zašlete na adresu: p.drobny@seznam.cz  

mailto:slany.jiri@tiscali.cz
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P Ř I H L Á Š K A na školení TVB 
 

 
Příjmení, jméno: ………………………………..………….. rod. číslo: …….…………………… 

 
adresa bydliště: …………………….………..…………………………….…………………………….. 

 
telefon: ………………………………… email: …………..……………..…………………………… 

 
Přihlašuji se závazně na školení k získání basketbalové trenérské licence 

„Trenér výkonnostního basketbalu“, které se koná 16. 9. 2022 v 
Chomutově.

 
Zasílám potvrzení o úhradě poplatku za školení a vydání osvědčení TVB, 
která  byla provedena dne ………..……….. 

 
 
Datum: ………………………………      ……………………………………….. 

Podpis 
 

Termín zasílání přihlášek: do 5. 9. 2022

 
Společně s přihláškou zašlete na adresu:  p.drobny@seznam.cz  : 

- barevnou fotografii ve formátu JPG (velikost 30x40 mm) 
- výpis z účtu o úhradě poplatku za školení na účet ČBF OSČ (číslo účtu 

208267855/0600, variabilní symbol: ID klubu dle evidence ČBF nebo datum 
narození, v textu pak uveďte své jméno a název BK jehož jste členem) 

- informaci – název basketbalového klubu, ve kterém jste registrován, a uveďte 
jaké družstvo a jakou věkovou kategorii budete trénovat 

 
Školení se uskuteční v případě, že v termínu zašle své přihlášky minimálně 15 zájemců. 

 
Petr Drobný 

TMK ČBF OSČ 

 724 658 995

mailto:slany.jiri@tiscali.cz
mailto:slany.jiri@tiscali.cz

