
Školení trenérů licence „C“ 
26. – 28. 5. 2017 v Pardubicích 

9. – 11. 6. 2017 v Hradci Králové 

 
Trenérsko-metodická komise ČBF OVČ pořádá ve výše uvedených termínech školení trenérů 

licence „C“ a obnovení propadlých licencí „C“. 

 

1. Termín přihlášek je do 1. 5. 2017 

 

2. Nekvalifikovaní trenéři, kteří působí v sezóně 2016 - 2017 v soutěžích, musí 

absolvovat tato školení. V opačném případě budou kluby postiženy pokutou danou 

„Rozpisem soutěží“ pro sezónu 2016 - 2017. 

3. Zájemci pošlou vyplněnou závaznou přihlášku, fotografii formátu pro občanské 

průkazy nebo v elektronické podobě a ústřižek složenky jako potvrzení o 

zaplacení vkladu na adresu ČBF OVČ, Eliščino nábřeží 777, 500 03 Hradec 

Králové nebo elektronicky na e-mail:  jirsajiri@razdva.cz  

4. Účast na kurzu je na vlastní náklady, které činí pro účastníky Východočeské 

oblasti 400,-Kč a mimo naší oblast 750,-Kč. V této částce je zahrnuto i vystavení 

licence trenéra ve výši 150,-Kč 

Hráč  KNBL a ŽBL se zúčastní pouze druhé části a uhradí 300,- Kč  

 

5. Poplatek za obnovení propadlé licence činí: 

Přezkoušení – činí 300,-Kč     

   V uvedené částce je zahrnuto vystavení trenérské licence. 

. 

6. Ubytování je možno zajistit za 300,- Kč za osobu a noc.  

7. Účastník částku zaplatí přímo v místě ubytování. 

8. Stravování není zajištěno. 

9. Částku za školení zaplaťte složenkou nebo převodem  

       na číslo účtu 203285130/0600 var. s. rodné číslo bez čísel za    

       lomítkem. 

10. Účastníci školení obdrží po termínu přihlášek, propozice ke školení. 

         
Případné informace podá: Jiří Jirsa, telefon 607 887 677, e-mail jirsajiri@razdva.cz 

          

 

Podmínky pro obnovení trenérské licence C 

 
A/  poslat přihlášku s uhrazenou potřebnou částkou 

B/  poslat fotografii formátu pro občanské průkazy nebo v elektronické podobě 

C/  zúčastnit se školení v sobotu 10. 6. 2017 od 8.15 hod. a přezkoušení  

      v tentýž den od 16.30 hod. 

  

Přihlášku pro obnovení trenérské licence stačí poslat do 1. 6. 2017 

 
             za TMK ČBF OVČ    

      Bc. David  Streubel       
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Závazná přihláška 

 
do kurzu trenérů basketbalu licence „C“ 

který se koná 26. – 28. 5. a 9. – 11. 6. 2017 

 

 

Příjmení………………………………………………Jméno……………………………… 

 

Rodné číslo:…………………………………. 

 

Adresa: …………………………………………………………………PSČ……………… 

 

Telefon:…………………………………E-mail…………………………………………… 

 

Klub:………………………………………………………………………………………... 

 

Trenér družstva (kategorie, soutěž): ……………………………………………………….. 

 

Požadavek na zajištění ubytování:  26. 5. 2017  ANO  NE 

      27. 5. 2017  ANO  NE 

                   9. 6. 2017  ANO  NE 

                 10. 6. 2017  ANO  NE 

 

Nehodící škrtněte 

 

 

Vlastnoruční podpis ………………………………. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 


