Trenerzy i instruktorzy piłki nożnej
Kluby Podkarpackiego ZPN
W nawiązaniu do Uchwały nr VII/115 z dnia 8 czerwca 2015 r. Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej oraz § 12 Regulaminu Rozgrywek Podkarpackiego ZPN
przypomina się o obowiązku posiadania licencji do prowadzenia zespołów
w rozgrywkach piłki nożnej. Prosimy trenerów, którzy:
• prowadzą zespoły, a nie posiadających licencji trenerskiej
• zamierzają podjąć pracę na stanowisku trenera
• posiadają licencje trenerską, której ważność się skończyła
o złożenie wniosku o jej przyznanie lub przedłużenie wraz z wymaganymi
dokumentami w biurze Podkarpackiego ZPN w siedzibie Związku ul. Ks. Jałowego
6A 35-010 Rzeszów.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN trenerzy wnoszą opłatę w kwocie:
•

Licencja „PZPN A” – 300 zł. za 3 lata,

Warunkami otrzymania w/w licencji jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni
praw publicznych oraz posiadanie dyplomu Trenera klasy: UEFA PRO, UEFA A, Mistrzowskiej, I - szej, II - giej.
Licencja Trenerska PZPN A uprawnia do trenowania na terytorium Polskiego Związku Piłki Nożnej zespołów
piłki nożnej seniorów do VI Ligi włącznie oraz innych zespołów seniorów
i seniorek, młodzieżowych i
dziecięcych.

•

Licencja „UEFA B” – 150 zł. za 3 lata,

Warunkami otrzymania w/w licencji jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni
praw publicznych oraz posiadanie dyplomu Trenera UEFA B
Licencja Trenerska UEFA B uprawnia do trenowania na terytorium Polskiego Związku Piłki Nożnej seniorów do
V /Okręgowej Klasy włącznie, II LIGI Futsalu mężczyzn i kobiet, II ligi kobiet, Ligi Wojewódzkiej Juniorów
Starszych i Młodszych, oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej
i dziecięcej.

•

Licencja „UEFA C” – 150 zł. za 3 lata,

Warunkami otrzymania w/w licencji jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie
z pełni praw publicznych oraz posiadanie dyplomu Trenera UEFA C
Licencja Trenerska UEFA C uprawnia do trenowania na terytorium Polskiego Związku Piłki Nożnej dzieci do 12
lat i zespołów seniorów klasy A,B,C.

•

Licencja „PZPN B” – 150 zł. za 3 lata,

Warunkami otrzymania w/w licencji jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni
praw publicznych oraz posiadanie dyplomu klasy: instruktor sportu-specjalność piłka nożna Licencja Trenerska
PZPN B uprawnia do trenowania na terytorium Polskiego Związku Piłki Nożnej seniorów do A Klasy włącznie, II
LIGI Futsalu mężczyzn i kobiet, II ligi kobiet, Ligi Okręgowej Juniorów Starszych i Młodszych, oraz niższych klas
rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej.
1. Trenerzy prowadzący nieprzerwanie w sezonach 2014/15 i 2015/16 zespoły II, III Ligi, CLJ,
Ekstraklasy Futsalu i Ekstraligi Kobiet zobowiązani są do złożenie do Komisji Technicznej
PZPN wniosku o przyznanie warunkowej licencji UEFA PRO /UEFA A lub UEFA Futsal B
uprawniającej do prowadzenia danego zespołu przez najbliższy rok. Wniosek należy złożyć
pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2015 r. (druk wniosku w załączeniu oraz na
stronie
www.pzpn.szkolenie/licencjonowanie trenerów/dokumenty,
2. Trenerzy prowadzący nieprzerwanie w sezonach 2014/15 i 2015/16 zespoły Klasy Okręgowej
zobowiązani są do złożenia do Komisji Licencyjnej danego wojewódzkiego ZPN wniosku o
przyznanie warunkowej Licencji UEFA B uprawniającej do

prowadzenia danego zespołu Klasy Okręgowej przez najbliższy rok. Wniosek należy złożyć
pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2015 r.

Trenerzy starający się o przyznanie licencji po raz pierwszy winni złożyć: wniosek o
przyznanie licencji, kopia dowodu wpłaty, kopię dyplomu/legitymacji
trenera/instruktora, kopie zaświadczeń z udziału w konferencjach szkoleniowych
organizowanych przez PZPN i ZPN – y, 1 zdjęcie (35/45 mm).
Trenerzy starający się o przedłużenie licencji winni złożyć: wniosek o przedłużenie
licencji, kopia dowodu wpłaty, kopie zaświadczeń z udziału w konferencjach
szkoleniowych organizowanych przez PZPN i ZPN - y w okresie posiadania licencji
oraz posiadaną LICENCJE TRENERSKĄ.

Wnioski o licencje trenerskie, należy składać do dnia 20 lipca 2015r.
Wnioski złożone w w/w terminie będą rozpatrywane w trybie
zwyczajnym.
Opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej zgodnie z
& 11 Uchwały nr VII/105 z dnia 08 czerwca 2015r. wynosi:
PZPN A w trybie zwyczajnym 300 zł. za 3 lata
UEFA B, UEFA C, PZPN B w trybie zwyczajnym 150 zł. za 3 lata
Opłatę za przyznanie/przedłużenie licencji uiszcza trener występujący o przyznanie

Wnioski o licencje złożone po 20 lipca 2015r. będą potraktowane
jako złożone w terminie nadzwyczajnym, co wiąże się z opłatami
wynikającymi z § 15 Uchwały nr VII/115 z dnia 08 czerwca 2015r.
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Prowadzenie zespołu przez trenera nie posiadającego odpowiedniej licencji będzie karane
zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Podkarpackiego ZPN.
Na stronie internetowej Podkarpackiego ZPN www.podkarpackizpn.pl znajduje się „do pobrania” –
Wniosek o przyznanie lub przedłużenie licencji.
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