POZVÁNKA
na doškolení trenérů UEFA B licence, kreditní seminář pro trenéry UEFA A licence a vyšší a
ostatní sportovní veřejnost

UČENÍ HROU
(poznatky z fotbalové stáže ve fotbalové akademii španělského klubu Villarreal CF)
Pořadatel:
Přednášející:
Termín:
Místo:

TMÚ FAČR a TMK Ústeckého KFS
Mgr. Antonín Barák, vedoucí ÚTM FAČR
Sobota 3.2.2018, 8.00-14.00 hodin
Ústí nL, Masarykova 633, budova Rondel, 7. patro, zasedací místnost Ústeckého KFS, hřiště UMT
FK Ústí nL.

Vážení sportovní přátelé,
TMÚ FAČR a trenérsko metodická komise Ústeckého KFS vás srdečně zvou v sobotu 3.2.2018 od 8:00 hodin
(prezentace) do zasedací místnosti Ústeckého KFS, Masarykova 633, 7. patro, Ústí nad Labem na kreditní a
doškolovací seminář: „Učení hrou“.
Program semináře:
I. část: 08:00-08:15 hodin:
Prezence účastníků
II. část (teorie): 08:15 – 12:00 hodin, zasedací místnost ÚKFS:
Učení hrou
Prezentace výchovy mládeže ve španělském fotbalovém klubu Villarreal CF, podobná cesta a způsob
výchovy mládeže v mnoha španělských klubech
DVD ukázky ze stáže ve španělském klubu Villarrealu CF
III. část (praxe): 12:15-14:00 hodin, UMT FK Ústí nL:
Praktická ukázka tréninku zaměřeného na rozvoj dovedností v herních podmínkách (frekventanti UEFA Blicence)
Diskuse k přednášeným tématům a ukázkám cvičení
Seminář je určen trenérům na doškolení B-licence za poplatek 400 Kč, trenérům A-licence a vyšší s možností
získat 4 kreditní body a ostatní fotbalové veřejnosti za poplatek 400 Kč, členové ÚČFT za poplatek 200 Kč.
Informace k platbě za kreditní a doškolovací seminář:

V případě vašeho zájmu o výše uvedený trenérský seminář zašlete vyplněnou přihlášku na odkazu:
http://facr.coachmanager.cz/registrace-kurzu. Zpět Vám bude zaslána faktura na poplatek v této výši:
- za doškolení UEFA B licence ve výši 400,- Kč
- za účast na semináři za účelem získání kreditních bodů ve výši 400 Kč
- za účast na semináři za účelem získání kreditních bodů, jež jsou členy UČFT (s přihláškou je nutné zaslat sken
členského průkazu UČFT) ve výši 200 Kč
- ostatní fotbalová veřejnost a další zájemci platí stejně jako trenéři na kreditní body (400 Kč/200 Kč.)
Trenéři na doškolení UEFA B licence zašlou na E-mail adresy: steffi.j@seznam.cz nebo stefko@fotbal.cz
v elektronické podobě svou fotografii, aby jim mohl být vystaven trenérský průkaz.
Omezená kapacita ve výši 30 účastníků!
Jan Štefko
Grassroots trenér mládeže FAČR-ÚKFS
Předseda TMK ÚKFS
606 683 407

