УПИС НА ”Б” УЕФА ТРЕНЕРСКИ КУРС
Кандидати који желе да се пријаве, на Програм образовања Центра
морају да доставе следеће документе, односно да испуне следеће услове:
Општи услови










извод из матичне књиге рођених;

спортска и професионална биографија;
потврде о играчком искуству потписане и оверене од стране
представника клубова и националних савеза или доказ са сајтова који се
баве архивирањем стручних активности актера фудбала;
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;
да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за
обављање стручног рада у фудбалу док трају правне последице осуде
(по основу изјаве кандидата),

Посебни услови
У пријави за конкурс,кандидат се опредељује у коју категорију подноси
конкурсну документацију. Постоји категорија ”тренерска каријера” и категорија
”играчка каријера.
Услови за категорију – ”тренерска каријера” (50% кандидата од укупно
одобрене квоте од стране УЕФА):








поседовање националне ”Ц” лиценце и
најмање једна годинa активног рада у организованим фудбалским
клубовима са том лиценцом или
студенти струковних студија Факултета спорта и физичког васпитања и
Високих школа, смер фудбал, по завршеном школовању и поседовању
”Д” националне лиценце;
најмање једна годинa рада у организованим фудбалским клубовима (са
”Ц” или ”Д” лиценцом? или
студенти академских студија који су усмерили фудбал као предмет
(Теорија и технологија фудбала) по завршеном школовању и
поседовању ”Д” националне лиценце и
најмањеједна годинa рада у организованим фудбалским клубовима.

Услови за категорију – ”играчка каријера” (50% кандидата од укупно
одобрене квоте од стране УЕФА):


кандидати који су наступали као играчи у највишем рангу такмичења
(нивоа Суперлиге Србије или неког другог националног првенства у
истом нивоу) у трајању од најмање шест година,
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