
 BABY BASKET 
TRENÉR BASKETBALU I (TB-I)

ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE 
OBLAST VÝCHODNÍ ČECHY 
ve spolupráci s BSK TJ Jičín 

pořádá školení TRENÉR BASKETBALU I 

Školení  je  obsahově  zaměřeno  na  tréninkový  proces  dětí  ve  věku  6  až  10  let  s  důrazem  na
všestranný pohybový rozvoj a nácvik základních basketbalových dovedností, rozsah školení je 10
vyučovacích  hodin.  Úspěšný  absolvent  bude  moci  působit  u  družstev  přípravek  (nesoutěžní
basketbal),  podmínečně  bude  možno s  touto  licencí  vést  1  rok  družstvo  v  minibasketbalových
soutěžích U11 až U13. Absolvování školení TB-I je požadavkem pro budoucí udělení licence TB-II.

Termín: 30. srpna 2020 
Místo: Sportovní areál Jičín, Revoluční 863, 506 01 Jičín, tělocvična
Vstupní podmínky: věk od 18 let 
(školení  je  možno absolvovat  již  od 16 let,  ale trenérská licence bude úspěšnému absolventovi
vystavena až po dovršení plnoletosti) 
Výstupní podmínky: docházka (vyžadována 100% účast) a zpracování jedné tréninkové jednotky
pro kategorii přípravek 
Cena: 500,- Kč 
Platba: na účet ČBF OVČ č.ú. 203285130/0600, VS = datum narození účastníka školení,

do poznámky uveďte „TB-I Jičín + jméno účastníka školení a název klubu“
Termín přihlášení: 23.8.2020 včetně potvrzení o úhradě školení (minimální počet účastníků 15)
Poznámky: s sebou sportovní oblečení a obuv, poznámkový blok a psací potřeby

na základě podané přihlášky obdrží uchazeči písemný rozvrh kurzu

Zájemci o školení musí do stanoveného termínu na adresu basketjicin@basketjicin.cz zaslat: 
- vyplněnou přihlášku na školení TB-I (viz níže)
- barevnou fotografii ve formátu JPG (velikost 30x40 mm)
- výpis z účtu o úhradě poplatku za školení 

Tereza Nováková Roman Bednář 
BSK TJ Jičín – organizační garant metodik ČBF – odborný garant
tel: 774930110, email: basketjicin@basketjicin.cz 

Přihláška na školení Trenér basketbalu I – Jičín 30.8.2020 
Jméno a příjmení: ………………….....……………………………..
Datum a místo narození: ……………..……………………………. 
Rodné číslo: ………………………………. tel: ………………………………… e-mail: …………………………………….
Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………..……………...
Člen oddílu (klubu):…………………………………… trénuji ANO-NE (družstvo):………………………………………….
Poslat na: basketjicin@basketjicin.cz, do kopie: rbednar@cbf.cz
(přihláška + foto + potvrzení o úhradě)
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