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Zarząd PZLA dnia. ………….

Aneks do Uchwały Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z dnia 25.11.2015r.
dotyczącej wprowadzenia licencji trenerskich.
Aneks zmienia treść pkt ww. Uchwały dotyczącej wprowadzenia licencji trenerskich.
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W 2017 Będą obowiązywały 4 kategorie licencji:
Licencja kategorii A – będą ją mogli uzyskać wszyscy trenerzy i instruktorzy pracujący
na poziomie od klubu sportowego (sekcji LA) uczestniczącego we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez PZLA do poziomu Zaplecza Kadry Narodowej oraz wszyscy
trenerzy i instruktorzy pierwszy raz występujący o licencję. Jednocześnie warunkiem wydania
licencji kategorii A będzie czynne uczestnictwo (poświadczone zaświadczeniem) w okresie
poprzedzającym przedłużenie licencji w szkoleniu - kursokonferencji uznanym przez PZLA
(organizowanym przez WZLA lub inny uznany podmiot zaakceptowany przez PZLA).
Opłata za licencję kategorii A wynosi 10 zł
Licencja kategorii B – będą ją mogli uzyskać trenerzy i instruktorzy zatrudniani
do pracy lub współpracy z Kadrą Narodową. Jednocześnie warunkiem odnowienia licencji
będzie udokumentowane
zaświadczeniem przeprowadzenie
wykładu
dla
innych
trenerów/instruktorów w okresie poprzedzającym przedłużenie licencji podczas szkolenia
organizowanego przez PZLA lub WZLA lub inny podmiot zaakceptowany przez Związek.
Opłata za licencję kategorii B wynosi 20 zł.
Licencja kategorii AR – będą ją mogli uzyskać wszyscy trenerzy i instruktorzy pracujący
na poziomie od klubu do Zaplecza Kadry Narodowej, którzy nie spełnili zasad licencji Kategorii
A i Kategorii B oraz trenerzy i instruktorzy, którzy rozpoczynają pracę lub współpracę z Kadrą
Narodową.
Opłata za licencję kategorii AR wynosi 50 zł.
Licencja kategorii L – otrzymają trenerzy wykładowcy posiadający uprawnienia PZLA
do prowadzenia zajęć na kursach instruktorskich i trenerskich akceptowanych przez Związek.
Opłata za licencję kategorii L wynosi 100 zł.

Uchwała z dnia 25.11.2015r zostaje uzupełniona o regulamin licencji trenerskich załącznik 1.
Zarząd zobowiązuje wszystkie okręgi, kluby lekkoatletyczne oraz inne stowarzyszenia posiadające
licencję Związku a w szczególności dział szkolenia PZLA do podawania numerów aktywnych licencji
trenerskich przy zawieraniu umów trenerskich.
Dla programów upowszechniających lekkoatletykę ustanowione zostaną odrębne zasady w drodze
decyzji.

