Kurs: instruktora sportu - bilard (uprawnienia państwowe-legitymacja)
sędziego sportu bilardowego (licencja PZBil)
oraz licencja instruktora drużyny Polskiej Ligi Bilardowej sezon 2018
termin:

08-11.02.2018 r.

Miejsce:

Program
obejmuje
40 godzin
lekcyjnych

Międzyszkolne Centrum Bilardowe - UKS 13 JOKER
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. Niemcewicza 50/56, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Klub Sportowy DUET
ul. Koplina 1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
-

podstawy szkolenia i współzawodnictwa sportowego
metodyka szkolenia w sporcie bilardowym
atlas ćwiczeń i schematy treningowe w szkoleniu najmłodszych
podstawy treningu mentalnego w sporcie bilardowym
akty prawne regulujące działalność w sporcie kwalifikowanym
zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność prawna i cywilna instruktora sportu
ubezpieczenia NW – OC i zabezpieczenie w sporcie
struktura organizacyjna, system szkolenia i współzawodnictwo sportowe PZBil

-

przepisy gier sportowych PZBil i EPBF odmiany: 8 bil -9 bil -10 bil i 14/1 (zmiany)
regulaminy Polskiej Ligi Bilardowej i ich interpretacja 2018
zasady organizacji spotkań ligowych PLB i innych zawodów sportowych
organizacja i sędziowanie zawodów sportowych PZBil
obowiązki sędziego i zawodników
odpowiedzialność prawna i cywilna sędziego sportowego
regulaminy zajęć sportowych i imprez sportowych dla dzieci i dorosłych
regulaminy sportowe PZBil

- ćwiczenia praktyczne z zawodnikami kadry narodowej PZBil
- egzamin praktyczny
- egzamin teoretyczny

08 lutego - czwartek
- godz. 9.00-14.00 - zajęcia szkoleniowe w MCB SP 13
- godz. 14.00-15.00- przerwa na obiad
- godz. 15.00-18.00 - zajęcia szkoleniowe w KS DUET
- godz. 18.00- 20.00 - zajęcia indywidualne doskonalenie techniki gry - sprawdziany
indywidualne konsultacje wg potrzeb
09 lutego - piątek
- godz. 9.00-14.00 - zajęcia szkoleniowe w MCB SP 13
- godz. 14.00-15.00- przerwa na obiad
- godz. 15.00-18.00 - zajęcia szkoleniowe w KS DUET
- godz. 18.00- 20.00 - zajęcia indywidualne doskonalenie techniki gry - sprawdziany
indywidualne konsultacje wg potrzeb
Plan zajęć:

10 lutego - sobota
- godz. 9.00-14.00 - zajęcia szkoleniowe w KS DUET praktyka
- godz. 14.00-15.00- przerwa na obiad
- godz. 15.00-18.00 - zajęcia szkoleniowe w KS DUET teoria i sprawdziany, zaliczenia
- godz. 18.00- 20.00 - zajęcia indywidualne doskonalenie techniki gry - sprawdziany
indywidualne konsultacje wg potrzeb
11 lutego - niedziela
- godz. 9.00-10.45 - podsumowanie zajęć – prace zaliczeniowe
- godz. 10.45-11.00 - przerwa kawowa
- godz. 11.00–12.30 - egzamin teoretyczny cz I sędziowska
- godz. 12.30-14.00 - egzamin teoretyczny cz II instruktorska
- godz. 14.00-15.00 - przerwa na obiad
- godz. 15.00-17.00 - egzamin praktyczny
- godz. 18.00 – zakończenie wystawienie zaświadczeń i ogłoszenie wyników

Prowadzący
m.in.:

- Dariusz Kobacki – wiceprezes PZBil - pion sportu dzieci i młodzieży
- Adam Gajda – przewodniczący Krajowej Komisji Sędziowskiej PZBil
- Mariusz Skoneczny – członek kadry narodowej – medalista ME i MP

Koszt:

Koszt kursu wynosi 500 zł (+ VAT) - za udział w zajęciach szkoleniowych
- materiały szkoleniowe PZBil
- obiady oraz bufet kawowy
- egzamin instruktorski
Dla chętnych dodatkowe opłaty za:
60 zł - Opłata za egzamin sędziowski kat. D lub o podniesienie kategorii
90 zł - Licencja sędziowska PZBil sezon 2018
100 zł - Licencja instruktora ligowego PZBil 2018
36 zł – Opłata za wydanie legitymacji instruktorskiej
UWAGA: opłaty nie obejmują noclegów

Zgłoszenia przyjmowane są na adres: junior@bilard-sport.pl tylko na załączonych drukach (załącznik nr1)
Noclegi należy rezerwować indywidualnie, np.:
Hotel Sportowy Lechia - 900 m od sali wykładowej tel. 44 724 63 93
602 598 351 - tani ze śniadaniem
Noclegi RAV - 300 m od KS DUET ok. 1 km od SP 13 tel. 44 723 67 24 - tani nocleg (kuchnia samoobsługa)
Wella ul. Żurawia - ok. 3 km od sali wykładowej
tel. 44 723 53 55 - tani bez wyżywienia
Hotel Mazowiecki - ok. 3 km od sali wykładowej
tel. 44724 64 02 - w centrum miasta
Hotel Alabastro - ok. 2 km od sali wykładowej
tel. 44 723 75 33 - standard z pełnym wyżywieniem
adresy innych miejsc noclegowych dostępne są na www
W kursie może wziąć udział osoba, która ukończyła 18 rok życia,
osoby które chcą otrzymać uprawnienia instruktora sportu zgodnie z obowiązująca Ustawą muszą przedstawić
kserokopie dokumentu poświadczające posiadanie co najmniej wykształcenia średniego, złożyć pisemne
zaświadczenie o niekaralności, złożyć kserokopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo np. dowodu
osobistego lub inny, uczestnik kursu zobowiązany jest posiadać dowód tożsamości i minimum jedno zdjęcie
tzw. legitymacyjne.
Ilość miejsc ograniczona (maksymalnie 15-20 osób). Minimalna ilość osób to 8-10 w innym przypadku kurs
nie będzie realizowany. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Szkolenia Kadar Instruktorskich PZBil.
Pierwszeństwo przysługuje osobom z klubów Polskiej Ligi Bilardowej i sekcji szkolnych oraz UKS.
Dokumentami potwierdzającymi udział będą:
- zaświadczenie o udziale w szkoleniu
dla osób które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym:
- legitymacja instruktorska (potwierdzająca posiadanie wiedzy i kwalifikacje do wykonywania
zawodu)
- licencja instruktora Polskiej Ligi Bilardowej sezon 2018
- licencja sędziego bilardowego PZBil sezon 2018

UWAGI:

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ
WYŁĄCZNIE NA KARTACH ZGŁOSZENIOWYCH NAJPÓŹNIEJ
DO DNIA 04 lutego 2018 ROKU
Wpłaty dokonują uczestnicy podczas rejestracji pierwszego dnia kursu.

Załącznik nr I
KURS INSTRUKTORA SPORTU – BILARDOWEGO
SĘDZIEGO SPORTOWEGO PZBil i INSTRUKTORA PLB sezon 2018
KARTA ZGŁOSZENIOWA
08-11.02.2018 - TOMASZÓW MAZOWIECKI
1. Imię i nazwisko …...........................................................
2. Adres zamieszkania …......................................................
3. telefon kontaktowy …......................................................
4. adres e-mailowy …...........................................................

Proszę o wystawienie rachunku / paragonu / dowodu wpłaty

ZA UDZIAŁ W KURSIE:

Imię nazwisko lub Klub/Firma: ……………………………………………………………........
Kod ……………. Miejscowość: ………………………………………………..................…….
Ulica: ………………………………………………. NIP………………………………………..
dnia ……………………. miejscowość ………………………………………………………..
Oświadczam, iż znany jest mi program kursu,
Czytelny podpis uczestnika kursu
…………………………… …………….
Obywatelstwo ………………………………
Wykształcenie 1:

XX średnie,

XX wyższe,

Posiadam licencję zawodniczą PZBil
Posiadam licencję sędziowską PZBil
Posiadam licencję instruktorską PZBil

XX inne …………………………………….

XX NIE

XX TAK

XX NIE

nr ……………………….

XX TAK nr ……………………….

XX NIE

XX TAK nr ……………………….

Uczestniczyłem/am w kursach, szkoleniach PZBil, podać datę i nazwę lub nr zaświadczenia/licencji
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Posiadam

dodatkowe

kwalifikacje

lub

doświadczenie

lub

wyniki

sportowe………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Posiadam legitymację instruktorską w innej dyscyplinie sportu
XX NIE
XX TAK nr ……………/ rok ……………

dyscyplina sportu ………………………………

Posiadam dyplom trenerski w innej dyscyplinie sportu
XX NIE
XX TAK nr ……………/ rok ……………

dyscyplina sportu ……………………………

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję, zasady weryfikacji oraz
kursu PZBil. Zobowiązuję się do dokonania opłaty za kurs 500 zł (+VAT)

.

program ramowy

