ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНA ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА

Број O-001 /30.06.2017
Крагујевац

ПРЕДМЕТ : УПУТСТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ТРЕНЕРА
У СЕНИОРСКИМ И ЕКИПАМА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА
КОЈИ СЕ ТАКМИЧЕ У ЛИГАМА ФСРЗС У СЕЗОНИ 2017/18
У клубовима који се такмиче у лигама које организује ФСРЗС могу радити само квалификовани
фудбалски тренери који су стекли звање у одговарајућим наставним центрима за оспособљавање
кадрова уз обавезно лиценцирање
Тренерска УЕФА лиценце у оквиру ФСС су:
.

 УЕФА “ПРО“
 УЕФА “А“
 УЕФА “Б“
Тренерске националне лиценце у оквиру ФСС су:
 Национална “А“
 Национална “Б“
 Национална “Ц“
У складу са Основним правилником о стручно – педагошком раду и Правилником о издавању
дозвола за рад и статусу тренера ФСС обавештавамо Вас :
1. Све дозволе за рад тренера ( лиценци ) издате клубовима за такмичарску 2016 / 2017
стављају се ван снаге
2. Дозволе за рад тренера за такмичарску 2017/2018 сезону издаваће комисија за
лиценцирање тренера ОФТ ФСРЗС – за ангажовање тренера у екипама горе наведених
лига, закључно до / (седам) дана пре почетка такмичарске 2017/2018 сезоне
Комисији за издавање дозволе за рад тренера ОФТ ФСРЗС,
следећа документа:





клуб је у овавези да достави

Захтев за издавање дозволе за рад тренера читко попуњен, потписан и оверен
Тренерску легитимацију са овереном чланарином за 2017 годину , овереним важећим
лекарским прегледом ( од стране овлашћене здравствене установе ), и уписаним
тренерским звањем ( оверава ОФТ – матична организација )
Фотокопију важеће тренерске лиценце .
За тренере ( и помоћне ) сениорских екипа клубова Српске лиге – група „МОРАВА“
обавезно се доставља уговор тренера потписан и оверен од стране клуба, тренера и
општинског ( градског ) фудбалског савеза како је и предвиђено уговором. Уколико уговор
није заведен и оверен од стране општинског ( градског ) савеза где је седиште клуба
сматра се да уговор нема правно дејство

Дозвола за рад издаје се само за једну такмичарску сезону.
Током једне такмичарске сезоне тренер може бити лиценциран за два клуба у истом рангу
такмичења ( само у случају споразумног раскида уговора са претходним )
УПОЗОРЕЊЕ КЛУБОВИМА
-

Непререгистровани тренери неће моћи да добију дозволу за рад - лиценцу
У такмичарској 2017/2018 сезони дозволе за рад неће се издавати тренерима којима је
истекла важност лиценци
Клубови Српске лиге у сениорским екипама морају поднети и затев за лиценцирање
помоћног тренера

НЕКОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НЕЋЕ БИТИ ПРЕДМЕТ РАЗМАТРАЊА
ПРЕДСЕДНИК ОФТ ФСРЗС
Славољуб Кизић, с.р.

ДОСТАВИТИ:
Клубовима српске лиге Група “ЗАПАД“
Клубовима Зонског степена такмичења
Омладинска, Кадестска и
Пионирска лига
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