ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ОБЈАВЉУЈЕ
упис нове генерације полазника Програма за стицање
УЕФА ”Б” ДИПЛОМЕ ЗА ФУДБАЛСКОГ ТРЕНЕРА

Програм за стицањеУЕФА”Б” дипломе за фудбалског тренера обухвата укупно138 часова.
Предавања се одржавају у Наставном центру Крагујевац
Пријаве слати на адресу : Фудбалски савез региона Западне Србије,
улица Кнеза Милоша 31, 34000 Крагујевац,
од 05. 08. до 09. 09. 2018. године.

Сваки кандидат треба пажљиво да прочита Информатор који можете преузети са сајта савеза.
Општи услови конкурса :
извод из матичне књиге рођених;
спортска и професионална биографија;
потврде о играчком искуству потписане и оверене од стране представника клубова и националних савеза ( на обрасцу
– потврда о игтррачкој каријери );
здравствено уверење (не старије од шест месеци);
завршено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању са дипломом акредитоване установе или
диплома акредитиване установе о завршеном, најмање, средњем образовању трогодишњег трајања, за кандидате
који су остварили професионалну играчку каријеру у трајању од 7 година или 200 одиграних утакмица на врхунском
нивоу - национална Супер лига, који могу бити примљени на предлог Директора Центра ; Копија дипломе мора бити
оверена код нотара
да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за обављање стручног рада у фудбалу док трају правне
последице осуде (не старије од шест месеци),
две фотографије ( формат слике као за пасош ) -са задње стране читко написати име и презиме
Кандидати који се пријављују за УЕФА "Б" курс за тренере морају потребну документацију ( у Информатору је
садржај) поднети уз пријаву према којој се опредељују и чији формулари се могу преузети, а затим читко попунити на
следећим линковима:
КАТЕГОРИЈА ТРЕНЕРСКА КАРИЈЕРА
КАТЕГОРИЈА ИГРАЧКА КАРИЈЕРА
Цена курса је 100.000,00 динара ( 1.рата у износу од 50.000, динара плаћа се приликом уписа кандидата )
Све потребне информације можете добити од секретара ОФТ ФСРЗС , Ћурчић Горана, на .тел. бр. 065/90-100-21
сваким радним даном у времену од 07 30 до 15 30
ОБРАСЦИ :
-

БИОГРАФИЈА
ПОТВРДА О ИГРАЧКОЈ КАРИЈЕРИ

