Kryteria Programu Certyfikacji –
CYKL III
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PROGRAM CERTYFIKACJI PZPN DLA SZKÓŁEK PIŁKARSKICH

MARZEC 2021

Kryterium - Kwalifikacje Trenerów (poziom brązowy)
✓
✓

✓
✓

✓

✓

Trenerzy w Szkółce Piłkarskiej muszą mieć ważną licencję trenerską minimum Grassroots C/UEFA C albo wyższą.
W każdej drużynie musi być przypisany w funkcji I Trenera minimum jeden Trener z ważną licencją minimum Grassroots
C/UEFA C albo wyższą, na maksymalnie 20 Zawodników w Drużynie;
W przypadku, gdy Drużyna liczy 21 lub więcej Zawodników, dodatkowo wymagane jest przypisanie w funkcji
II Trenera jednego Trenera z ważną licencją minimum Grassroots C/UEFA C albo wyższą, na każdą kolejną rozpoczętą
grupę 20 Zawodników;
Na treningu musi być obecny Trener pełniący funkcję I Trenera z ważną licencją minimum Grassroots C/UEFA C albo
wyższą.
W przypadku, gdy w Drużynie przypisano 21 lub więcej Zawodników, dodatkowo wymagana jest obecność
na treningu jednego Trenera z ważną licencją minimum Grassroots C/UEFA C albo wyższą pełniącego funkcję II Trenera
na kolejną rozpoczętą grupę Zawodników aż do maksymalnej liczby 24 Zawodników w Drużynie. Liczba Trenerów
obecnych na Treningu zależy od liczby Zawodników przypisanych do Drużyny, a nie od faktycznej obecności
Zawodników na treningu.
Jeden trener może być przypisany maksymalnie do 3 Drużyn w dowolnej kategorii wiekowej. Wyjątek stanowi
przypadek, gdy Trener przypisany jest wyłącznie do Drużyn w kategorii wiekowej Skrzat – w tym przypadku trener
może prowadzić maksymalnie 4 Drużyny w kategorii Skrzat.
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Kryterium - Kwalifikacje Trenerów (poziom srebrny)
✓
✓
✓
✓
✓

✓

W Szkółce Piłkarskiej poza Trenerami z ważną licencją Grassroots C/UEFA C, musi być zatrudniony co najmniej jeden
Trener posiadający ważną licencję trenerską minimum UEFA B albo wyższą;
W każdej drużynie musi być przypisany w funkcji I Trenera minimum jeden Trener z ważną licencją minimum UEFA B
albo wyższą, na maksymalnie 14 Zawodników w Drużynie;
W przypadku, gdy Drużyna liczy 15 lub więcej Zawodników, dodatkowo wymagane jest przypisanie w funkcji
II Trenera jednego Trenera z ważną licencją minimum Grassroots C/UEFA C albo wyższą, na kolejną rozpoczętą grupę
Zawodników aż do maksymalnej liczby 24 Zawodników w Drużynie;
Na treningu musi być obecny Trener pełniący funkcję I Trenera z ważną licencją UEFA B albo wyższą.
W przypadku, gdy w Drużynie przypisano 15 lub więcej Zawodników, dodatkowo wymagana jest obecność na treningu
jednego Trenera z ważną licencją minimum Grassroots C/UEFA C albo wyższą pełniącego funkcję II Trenera, na każdą
kolejną rozpoczętą grupę 14 Zawodników. Liczba Trenerów obecnych na Treningu zależy od liczby Zawodników
przypisanych do Drużyny, a nie od faktycznej obecności Zawodników na treningu;
Jeden trener może być przypisany maksymalnie do 2 Drużyn. Wyjątek stanowi przypadek, gdy Trener przypisany jest
wyłącznie do Drużyn w kategorii wiekowej Skrzat – w tym przypadku trener może prowadzić maksymalnie 4 Drużyny
w kategorii Skrzat;
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Kryterium - Kwalifikacje Trenerów (poziom złoty)
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

W Szkółce Piłkarskiej poza Trenerami z ważną licencją Grassroots C/UEFA C, musi być zatrudniony co najmniej jeden Trener
posiadający ważną licencję trenerską minimum UEFA B albo wyższą;
W każdej drużynie musi być przypisany w funkcji I Trenera minimum jeden Trener z ważną licencją minimum UEFA B
albo wyższą, na maksymalnie 12 Zawodników w Drużynie;
W przypadku, gdy Drużyna liczy 13 lub więcej Zawodników, dodatkowo wymagane jest przypisanie w funkcji
II Trenera jednego Trenera z ważną licencją minimum Grassroots C/UEFA C albo wyższą, na kolejną rozpoczętą grupę 12
Zawodników;
Na treningu musi być obecny Trener pełniący funkcję I Trenera z ważną licencją UEFA B albo wyższą.
W przypadku, gdy w Drużynie przypisano 13 lub więcej Zawodników, dodatkowo wymagana jest obecność na treningu jednego
Trenera z ważną licencją minimum Grassroots C/UEFA C albo wyższą pełniącego funkcję II Trenera, na każdą kolejną rozpoczętą
grupę 12 Zawodników. Liczba Trenerów obecnych na Treningu zależy od liczby Zawodników przypisanych do Drużyny, a nie od
faktycznej obecności Zawodników na treningu;
Jeden Trener może być przypisany maksymalnie do 2 Drużyn. Wyjątek stanowi przypadek, gdy Trener przypisany jest wyłącznie
do Drużyn w kategorii wiekowej Skrzat – w tym przypadku Trener może prowadzić maksymalnie 4 Drużyny w kategorii Skrzat;
Jeżeli Szkółka Piłkarska posiada zespół w kategorii wiekowej D (młodzik) uczestniczący w Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych
– Trenerem prowadzącym ten Zespół musi być Trener pełniący funkcje I lub II Trenera w Drużynach D1 lub D2 zgłoszonych
w Programie Certyfikacji PZPN.
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Kryterium – Definicja Drużyny
Drużyna – to grupa Zawodników potwierdzonych w Szkółce Piłkarskiej, w określonej kategorii wiekowej
zgodnie z Unifikacją PZPN, która nie może być mniejsza niż 10 Zawodników i nie większa niż
24 Zawodników, prowadzona przez minimum jednego Trenera Licencjonowanego (I Trener) i która
spełnia kryteria opisane w Załączniku numer 2 do Regulaminu. Wyróżnia się dwa typy Drużyn: chłopięca
i dziewczęca. W Drużynie chłopięcej mogą zostać przypisane dziewczynki zgodnie z zasadami tworzenia
drużyn dla poszczególnych kategorii wiekowych. W Drużynie dziewczęcej mogą zostać przypisani
chłopcy w kategorii wiekowej zgodnej z kategorią wiekową określoną dla Drużyny lub rok młodsi,
w liczbie nie przekraczającej proporcji jeden chłopiec na pięć dziewczynek w Drużynie.
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Kryterium – Definicja Drużyny – Zasady tworzenia Drużyn

➢
➢

➢
➢
➢

✓
✓
✓
✓

➢

✓

➢

✓

➢

✓
✓
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Kryterium – Wymagana liczba drużyn

MARZEC 2021
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Kryterium – Infrastruktura sportowa (poziom brązowy)
1.

Szkółka Piłkarska musi zgłosić w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską wszystkie obiekty treningowe, wykorzystywane przez Drużyny w czasie Wydarzeń.

2.

Szkółka Piłkarska musi wykazać (przedstawić stosowne umowy lub akt własności), iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu PZPN, jest uprawniona do korzystania
z boisk wykorzystywanych w czasie Wydarzeń zgłoszonych w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską:

a)

Kategorie wiekowe Junior G,F,E (U6 - U11) – boisko o wymiarach min. 50m x min. 26m

b)

Kategoria wiekowa Junior D (U12 - U13) – boisko o wymiarach min. 70m x min. 45m

c)

Umowa zawarta pomiędzy Szkółką Piłkarską oraz właścicielem lub zarządcą obiektu treningowego musi spełniać następujące kryteria:
➢ Zawierać datę zawarcia umowy,

➢ Określać dokładnie strony umowy (w szczególności numer REGON lub KRS Szkółki Piłkarskiej),
➢ Dokładnie wskazać przedmiot umowy (w szczególności zawierać informacje na temat udostępnionych boisk i infrastruktury),
➢ Określać warunki czasowe wykorzystywania boisk piłkarskich udostępnianych w ramach umowy (z podaniem dni i godzin dostępności tych boisk),
➢ Wskazywać na jaki czas umowa została zawarta,
➢ Zawierać podpisy osób składających oświadczenia woli w imieniu obu stron umowy (zgodne z zasadą reprezentacji tych podmiotów).
3.

Szkółka Piłkarska w czasie treningu musi zapewnić Drużynom odpowiednią przestrzeń na boisku do przeprowadzenia zajęć.
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Kryterium - Infrastruktura sportowa (poziom srebrny)
1.

Szkółka Piłkarska musi zgłosić w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską wszystkie obiekty treningowe, wykorzystywane przez Drużyny w czasie Wydarzeń.

2.

Szkółka Piłkarska musi wykazać (przedstawić stosowne umowy lub akt własności), iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu PZPN, jest uprawniona do korzystania
z boisk wykorzystywanych w czasie Wydarzeń zgłoszonych w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską:

➢
➢

➢
➢
➢
3.
4.

➢
Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka muszą posiadać zaplecze sanitarne (toaleta, prysznice) oraz szatnie, do których szkółka posiada tytuł prawny wykazany
w umowie.
Szkółka Piłkarska w czasie treningu musi zapewnić Drużynom odpowiednią przestrzeń na boisku do przeprowadzenia zajęć.
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Kryterium - Infrastruktura sportowa (poziom złoty)
1.

Szkółka Piłkarska musi zgłosić w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską wszystkie obiekty treningowe, wykorzystywane przez Drużyny w czasie Wydarzeń.

2.

Szkółka Piłkarska musi wykazać (przedstawić stosowne umowy lub akt własności), iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu PZPN, jest uprawniona do korzystania
z boisk wykorzystywanych w czasie Wydarzeń zgłoszonych w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską:

➢
➢
➢

➢
➢
3.
4.
5.

➢
Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka muszą posiadać zaplecze sanitarne (toaleta, prysznice) oraz szatnie, do których szkółka posiada tytuł prawny wykazany
w umowie.
Obiekty sportowe z których korzysta szkółka muszą posiadać magazyn sportowy, do których szkółka posiada tytuł prawny wykazany
w umowie.
Szkółka Piłkarska w czasie treningu musi zapewnić Drużynom odpowiednią przestrzeń na boisku do przeprowadzenia zajęć.
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Kryterium – infrastruktura sportowa
Szkółka Piłkarska w czasie treningu musi zapewnić Drużynom odpowiednią przestrzeń na boisku do przeprowadzenia zajęć:

MARZEC 2021
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Kryterium – Sprzęt treningowy

MARZEC 2021
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Kryterium – Partycypacja

MARZEC 2021
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Kryterium – Aktualności i informacje o Szkółce Piłkarskiej

MARZEC 2021
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Kryterium – Opieka medyczna (poziom brązowy i srebrny)

MARZEC 2021
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Kryterium – Opieka medyczna (poziom złoty)

•
•
•
•
•
•

MARZEC 2021
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Kryterium – Wymagania formalno-prawne (poziom brązowy i srebrny)

MARZEC 2021
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Kryterium – Wymagania formalno-prawne (poziom złoty)

MARZEC 2021
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Kryterium – Program Szkolenia (poziom brązowy)
Realizowanie Programu Szkolenia PZPN albo posiadanie i realizowanie autorskiego programu szkolenia zgodnego z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej do tworzenia
autorskich programów szkolenia dla szkółek ubiegających się o Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej, który zawiera: cele i zadania szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej
zgodnie z etapizacją procesu szkolenia, model treningu, ogólne wytyczne szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej w zakresie struktury rzeczowej treningu z podziałem na dwa
półroczne makrocykle szkoleniowe zgodnie z wytycznymi dla poziomu Brązowego Certyfikatu oraz regulamin Szkółki, które stanowią odrębny Załącznik do Regulaminu. Za
półroczny makrocykl szkoleniowy uważa się czasokres pracy od lipca/sierpnia do grudnia oraz od stycznia do czerwca.
Dziennik treningowy: wymagany dla każdego zespołu z informacjami na temat ewidencji zawodników (dane teleadresowe), terminów ważności badań lekarskich, listy obecności
zawodników na zajęciach, wyników testów piłkarsko – motorycznych, statystyk z zawodów, wykazu kontuzji / chorób, tematów zajęć treningowych na minimum 1 tydzień
w przód.
Trener musi posiadać na zajęciach treningowych Plan Treningowy (mezocykl miesięczny) sporządzony zgodnie z wytycznymi dla poziomu Brązowego Certyfikatu na minimum
1 mezocykl miesięczny w przód, który Administrator Szkółki Piłkarskiej musi zamieścić w Systemie Zarządzania Szkółką piłkarską, najpóźniej
na 7 dni przed rozpoczęciem mezocyklu, w którym ten plan ma być realizowany. Plan Treningowy Szkółek Piłkarskich musi zawierać następujące obszary:
✓

techniczny

✓

taktyczny

✓

motoryczny

✓

psychiczny/mentalny

Trener musi posiadać Konspekty Treningowe na każdym treningu Drużyny. Do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską należy wprowadzić Konspekt Treningowy do każdej
jednostki treningowej zaplanowanej w mikrocyklu nie później niż do końca dnia poprzedzającego rozpoczęcia nowego Mikrocyklu (liczony od poniedziałku do niedzieli).
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MARZEC 2021

Kryterium – Program Szkolenia (poziom srebrny)
Realizowanie Programu Szkolenia PZPN albo realizowanie autorskiego programu szkoleniowego zgodnego z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej do tworzenia autorskich
programów szkolenia dla szkółek ubiegających się o Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej, który musi zawierać: cele i zadania szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej
zgodnie z etapizacją procesu szkolenia, model treningu oraz gry, ogólne wytyczne szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej w zakresie struktury rzeczowej treningu z podziałem
na dwa półroczne makrocykle szkoleniowe zgodnie z wytycznymi dla poziomu Srebrnego Certyfikatu oraz regulamin Szkółki. Za półroczny makrocykl szkoleniowy uważa się
czasokres pracy od lipca/sierpnia do grudnia oraz od stycznia do czerwca.
Dziennik treningowy: wymagany dla każdego zespołu z informacjami na temat ewidencji zawodników (dane teleadresowe), terminów ważności badań lekarskich, listy obecności
Zawodników na zajęciach, wyników testów piłkarsko – motorycznych, statystyk z zawodów, wykazu kontuzji / chorób, tematów zajęć treningowych na minimum 1 tydzień
w przód. Trener musi posiadać Dziennik treningowy na każdym treningu Drużyny;
Trener musi posiadać na zajęciach treningowych Plan Treningowy (mezocykl miesięczny) sporządzony zgodnie z wytycznymi dla poziomu Srebrnego Certyfikatu na minimum
1 mezocykl miesięczny w przód, który Administrator Szkółki Piłkarskiej musi zamieścić w Systemie Zarządzania Szkółką piłkarską, najpóźniej
na 7 dni przed rozpoczęciem mezocyklu, w którym ten plan ma być realizowany. Plan Treningowy Szkółek Piłkarskich musi zawierać następujące obszary:
✓

techniczny

✓

taktyczny

✓

motoryczny

✓

psychiczny/mentalny

Trener musi posiadać Konspekty Treningowe na każdym treningu Drużyny. Do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską należy wprowadzić Konspekt Treningowy do każdej
jednostki treningowej zaplanowanej w mikrocyklu nie później niż do końca dnia poprzedzającego rozpoczęcia nowego Mikrocyklu (liczony od poniedziałku do niedzieli).
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Kryterium – Program Szkolenia (poziom złoty)
Realizowanie autorskiego programu szkoleniowego zgodnego z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej do tworzenia autorskich programów szkolenia dla szkółek
ubiegających się o Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej, który musi zawierać: cele i zadania szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej zgodnie z etapizacją procesu szkolenia,
model treningu oraz gry, ogólne wytyczne szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej w zakresie struktury rzeczowej treningu z podziałem na dwa półroczne makrocykle
szkoleniowe zgodnie z wytycznymi dla poziomu Złotego Certyfikatu oraz regulamin Szkółki. Za półroczny makrocykl szkoleniowy uważa się czasokres pracy od lipca/sierpnia do
grudnia oraz od stycznia do czerwca.
Dziennik treningowy: wymagany dla każdego zespołu z informacjami na temat ewidencji zawodników (dane teleadresowe), terminów ważności badań lekarskich, listy obecności
zawodników na zajęciach, wyników testów piłkarsko – motorycznych, statystyki zawodów, wykazu kontuzji / chorób, tematów zajęć treningowych na minimum 1 tydzień w przód;
Trener musi posiadać Dziennik treningowy na każdym treningu Drużyny.
Trener musi posiadać na zajęciach treningowych Plan Treningowy (mezocykl miesięczny) sporządzony zgodnie z wytycznymi dla poziomu Złotego Certyfikatu na minimum
1 mezocykl miesięczny w przód, który Administrator Szkółki Piłkarskiej musi zamieścić w Systemie Zarządzania Szkółką piłkarską, najpóźniej
na 7 dni przed rozpoczęciem mezocyklu, w którym ten plan ma być realizowany. Plan Treningowy Szkółek Piłkarskich musi zawierać następujące obszary:
✓

techniczny

✓

taktyczny

✓

motoryczny

✓

psychiczny/mentalny

✓

wiedzy

Trener musi posiadać Konspekty Treningowe na każdym treningu Drużyny. Do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską należy wprowadzić Konspekt Treningowy do każdej
jednostki treningowej zaplanowanej w mikrocyklu nie później niż do końca dnia poprzedzającego rozpoczęcia nowego Mikrocyklu (liczony od poniedziałku do niedzieli).
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Kryterium – Program Szkolenia – definicje legalne w Regulaminie
Program Szkolenia – dokument zawierający zbiór informacji szkoleniowych dotyczących modelu treningu oraz gry zgodnych z etapizacją procesu szkolenia,
przygotowywane dla wszystkich kategorii wiekowych objętych programem Certyfikacji, który stanowić będzie podstawę do tworzenia szczegółowego planu
treningowego. Wzór programu szkolenia, który stanowi minimalne wymagania merytoryczne dla każdego poziomu Certyfikacji stanowi załącznik do
Regulaminu.
Harmonogram treningowy – terminarz zajęć treningowych i meczowych, sporządzany dla każdej Drużyny, wprowadzony do Systemu Zarządzania Szkółką
Piłkarską, zawierający informacje na temat Drużyny, daty i czasu treningu/meczu, miejsca treningu/meczu oraz nazwy treningu/meczu (ogólnego celu
zajęć), uwzględniający określoną w Programie Szkoleniowym liczbę jednostek treningowych i meczowych w mikrocyklu dla danej kategorii wiekowej
Drużyny. Mikrocykl tygodniowy to czasokres pracy szkoleniowej od poniedziałku do niedzieli.
Plan treningowy – dokument zawierający szczegółowe treści programowe w mezocyklu miesięcznym zgodne z ogólnymi wytycznymi zawartymi
w Programie szkoleniowym Szkółki Piłkarskiej, przygotowany dla każdej kategorii wiekowej, w której Szkółka Piłkarska posiada Drużyny, uwzględniający
wytyczne
w
poszczególnych
obszarach
treningowych
(zgodnie
z
poziomem
Certyfikacji
danej
Szkółki
Piłkarskiej).
Za mezocykl miesięczny będziemy uważać czasokres pracy szkoleniowej obejmującej 4 następujące po sobie mikrocykle tygodniowe. Wzór planu
treningowego, który stanowi minimalne wymagania merytoryczne dla każdego poziomu Certyfikacji stanowi załącznik do Regulaminu.

Konspekt treningowy – dokument określający cel i przebieg jednostki treningowej pozwalający ułożyć jednostkę treningową zgodnie
z podziałem metodycznym (część wstępna/główna/końcowa). Konspekt musi być spójny z treścią Planu Treningowego. Wzór konspektu treningowego,
który stanowi minimalne wymagania merytoryczne dla każdego konspektu treningowego stanowi załącznik do Regulaminu.
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