
ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE OBLAST SEVERNÍ MORAVA 
 

pořádá školení 
 

TRENÉR BASKETBALU II 
 

Školení je obsahově zaměřeno na tréninkový proces dětí ve věku 11 až 15 let, rozsah 
školení je 45 vyučovacích hodin. Úspěšný absolvent bude moci působit u družstev v 

minibasketbalových soutěžích U11 - 13, žákovské lize U14 a U15 a nadregionální lize U15, 
zároveň automaticky získá i licenci trenéra výkonnostního basketbalu. 

  
 
Termín: 7. – 8. června a 21. – 22. června 2019 
 
Místo: ZŠ Dvorského, Ostrava – Bělský les 

 
Vstupní podmínky:   

- věk nad 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) 

  
Výstupní podmínky: 

- docházka (je tolerována maximálně 10% neúčast) 
- zpracování jedné tréninkové jednotky pro kategorii minižactva a jedné tréninkové 

jednotky pro kategorii žactva 
 

Cena: 2 000,- Kč za proškolení a vystavení osvědčení 
 

Termín přihlášení: 31.5.2019 včetně potvrzení o úhradě školení  
 

Úhradu zašlete na účet ČBF OSM: č.ú. 208267855/0600, VS: datum narození 
 

Zájemci o školení musí do stanoveného termínu na adresu slany.jiri@tiscali.cz zaslat: 
- vyplněnou přihlášku na školení TB-II 
- barevnou fotografii ve formátu JPG (velikost 30x40 mm) 
- výpis z účtu o úhradě poplatku za školení na účet ČBF OSM (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 

 
Přihlášky a potvrzení o platbě zašlete na adresu: slany.jiri@tiscali.cz 

 
 
 

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


ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE OBLAST SEVERNÍ MORAVA 

 
P Ř I H L Á Š K A na školení TB-II 

 
 

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

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

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

 
 

Přihlašuji se závazně na školení k získání basketbalové trenérské licence 

„Trenér basketbalu II“, které se koná  7. - 8.6. a 21. - 22.6.2019 v Ostravě. 
 
Zasílám potvrzení o úhradě poplatku za školení a vydání osvědčení TB-II, která 
byla provedena dne ………..……….. 

 
 
 

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

Termín zasílání přihlášek: do 31.5.2019 
 

Společně s přihláškou zašlete na adresu: slany.jiri@tiscali.cz : 

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

 

 

Jiří Slaný 

TMK ČBF OSM  

606 765 222 
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