Pražský fotbalový svaz ve spolupráci s FAČR pořádá školení trenérů UEFA B
licence – prodloužené víkendy (10.12.2021 – 10.4.2022)
Délka studia UEFA B licence čítá dohromady 120 hodin teoretické a praktické výuky + závěrečnou zkoušku.
Lokality teoretické a praktické výuky: Sokol Horní Počernice, Chvalkovická 2013, Horní Počernice (vždy
v sobotu a v neděli) a SK Motorlet-fotbal, Butovická 598/35, Praha 5 (vždy v pátek)
Výuka proběhne ve 4 blocích.
Bloky výuky: 10.-12.12.2021, 7.-9.1.2022, 25.2.–27.2.2022, 8.-10.4.2022 + Závěrečná zkouška (termín bude
upřesněn po dohodě se studenty)
Výuka bude zahájena v pátek 10.12.2021 v 8:00, prezence 7:30 - 8:00h v klubovně SK Motorlet - fotbal.
UEFA B licence navazuje na studium licence UEFA Grassroots C (nyní UEFA C licence). Podmínkou k přijetí na
UEFA B licenci je nově minimálně 6 měsíců trenérské praxe od absolvování UEFA Grassroots C licence (UEFA C
licence).
Novou podmínkou pro absolvování všech licencí je splněný (platný) on-line certifikát Grassroots Leader. Pro
vystavení průkazu UEFA C licence je potřeba vložit do certifikátu fotografii, která bude následně využita pro
výrobu nového průkazu. Certifikát můžete mít splněný z minulosti (je nutné každé tři roky obnovovat platnost
certifikátu) nebo ho můžete splnit na tomto odkazu: https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog
Na stejném místě a pod Vaším přihlášením pak můžete vkládat fotografii.
Cena kurzu je 7000,- Kč.
V ceně kurzu je zahrnut pronájem učeben, hřiště, odměny lektorů, studijní materiál a obědy po celou dobu
kurzu.
Tento kurz UEFA B licence je rozložen do čtyřech bloků, které probíhají o prodložených víkendech.
Všichni přihlášení budou ještě mailem informováni o průběhu kurzu cca 5 dní před zahájením kurzu.
Přihlášení a platba kurzovného
1. Na kurz se lze přihlásit výhradně elektronicky přes odkaz, který najdete na webových stránkách
PFS: https://www.fotbalpraha.cz/projekt/12-trenuj-fotbal
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2. V přihlášce, prosíme, správně vyplňte příjemce faktury – platí buď účastník kurzu nebo jiný
subjekt (klub trenéra), jiného plátce kurzovného lze nastavit v dolní části přihlášky.
3. Po přihlášení Vám do Vámi uvedeného mailu přijde odkaz (link), který je potřeba potvrdit pro
úspěšné dokončení Vašeho přihlášení na kurz !!!
4. Bude Vám vystavena zálohová faktura, která Vám přijde na mail, který jste uvedli do přihlášky.
Při platbě prosím správně vyplňte uvedené číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol!
Jedině tak Vám bude vystavena konečná faktura, která Vám po zaplacení přijde rovněž na Vámi
uvedený e-mail. Kurz lze platit pouze převodem na bankovní účet PFS.
1. Pokud se nebudete moci zúčastnit již zaplaceného kurzu a budete požadovat vrácení peněz,
bude Vám účtován storno poplatek ve výši 1 500,- Kč. Další možností je zúčastnit se kurzu UEFA
B licence v náhradním termínu (v rámci licencí pořádaných PFS), nebo za sebe na kurz poslat
náhradníka. V případě změn kontaktujte pořadatele kurzu Aleš Majer lektor PFS
licencepfs@gmail.com tel. 702 004 385.

Uchazeči o studium si sebou na kurz přinesou
• občanský průkaz (pas), platný průkaz UEFA Grassroots licence C nejméně 6 měsíců starý
• potvrzení o zaplacení kurzovného
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kurzu (originál – max. 3 měsíce starý )
• splněný on-line Grassroots Leader Certifikát: https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog
s vloženou fotografií
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