Česká basketbalová federace z.s.
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
pořádá školení
TRENÉR BASKETBALU I (BABY BASKET)
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.

Termín: 11. září 2021; 8:30 – 18:30 (8:00 prezence, 19:00 zakončení)
Místo: Tělocvična ZŠ a MŠ Kubatova České Budějovice, Kubatova 1

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)
Výstupní podmínky:
- docházka (aktivní účast 100 %)
- zpracování jedné tréninkové jednotky pro kategorii přípravek
Termín přihlášení: 7. 9. 2021

Zájemci o školení musí do stanoveného termínu na adresu mkos@cz.basketball zaslat:
- vyplněnou přihlášku na školení TB-I
- barevnou fotografii ve formátu JPG (velikost 30x40 mm)
- informaci – název basketbalového klubu, ve kterém jste registrován, a uveďte jaké
družstvo a jakou věkovou kategorii budete trénovat

Přihlášky zašlete na adresu: mkos@cz.basketball

P Ř I H L Á Š K A na školení TB-I – BABY BASKET

Příjmení, jméno: ………………………………..………….. rod. číslo: ……………………………
adresa bydliště: ………………………………..…………………………….……………………………..
telefon: …………………………………… email: …………..……………..……………………………
Přihlašuji se závazně na školení k získání basketbalové trenérské licence

„Trenér basketbalu I – Baby Basket“,
které se koná 11. 9. 2021 v Českých Budějovicích.

Datum: ………………………………

Podpis: ………………………………………..

Termín zasílání přihlášek: do 7. 9. 2021

Společně s přihláškou zašlete na adresu mkos@cz.basketball:
- vyplněnou přihlášku na školení TB-I
- barevnou fotografii ve formátu JPG (velikost 30x40 mm)
- 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.
Marek Kos
TMK ČBF OJČ
+420 603 290 608

