Załącznik nr 1
Do regulaminu Organów PZPN ds. Certyfikacji
Na podstawie §16 ust. 4 Regulaminu Organów PZPN ds. Certyfikacji ustala się następujący system
punktowania szkółek piłkarskich przez Organy PZPN ds. Certyfikacji:

Brązowy Certyfikat
1. Kryterium podmiotowe
Szkółka piłkarska, która jest członkiem PZPN [spełnia warunki określone w §3 pkt.
1) lit a.]
Szkółka piłkarska nie jest członkiem PZPN [spełnia warunki określone w §3 pkt. 1)
lit b.]

2 pkt.
1 pkt.

2. Kryterium kwalifikacji trenerów (w szkółce piłkarskiej musi być potwierdzony i przypisany do
dowolnej drużyny przynajmniej 1 trener posiadający licencję Grassroots C):
Za 1 trenera z uprawnieniami Grassroots C lub UEFA C
0,2 pkt.
Za 1 trenera z uprawnieniami UEFA B
0,4 pkt.
Za 1 trenera z uprawnieniami UEFA A albo UEFA PRO
0,6 pkt.
Za 1 trenera z uprawnieniami UEFA Elite Youth
1 pkt.
3. Kryterium wymaganej liczby drużyn [Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi zgłosić
minimum 1 Drużynę prowadzoną zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej
Junior G/F/E/D U6 - U13)]:
Za każdą utworzoną zgodnie z definicją regulaminu
0,2 pkt. jednak nie więcej niż 2 pkt.
drużynę
4. Kryterium partycypacji (Wszyscy Zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych Szkółki
Piłkarskiej, muszą być potwierdzeni w szkółce piłkarskiej i przypisani do drużyn)
Za każdych dziesięciu (10) zawodników przypisanych 0,2 pkt. jednak nie więcej niż 2 pkt.
do drużyny

Srebrny Certyfikat
1. Kryterium podmiotowe:
Szkółka piłkarska, która jest członkiem PZPN [spełnia warunki określone w §3 pkt.
1) lit a.]
Szkółka piłkarska nie jest członkiem PZPN [spełnia warunki określone w §3 pkt. 1)
lit b.]

2 pkt.
1 pkt.

2. Kryterium Programu Szkolenia (Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi realizować
założenia Programu Szkolenia AMO albo posiadać i realizować autorski program szkoleniowy
spełniający założenia Programu Szkolenia AMO i Narodowego Modelu Gry):
szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej otrzymała negatywną ocenę
autorskiego programu szkolenia, ale zobowiązał się do realizacji programu AMO
w trybie § 7 ust. 18 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek
piłkarskich
szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej która otrzymała 22 - 25 pkt za
autorski program szkolenia
szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej która otrzymała 26-29 pkt za
autorski program szkolenia albo zadeklarowała szkolenie w oparciu o Program
PZPN na bazie AMO
szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej która otrzymała 30-34 pkt za
autorski program szkolenia
szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej która otrzymała 35-37 pkt za
autorski program szkolenia

1 pkt.

3 pkt.
3,5 pkt.

4 pkt.
4,5 pkt.

3. Kryterium kwalifikacji trenerów (w szkółce piłkarskiej musi być potwierdzony i przypisany do
dowolnej drużyny przynajmniej 1 trener posiadający licencję UEFA B):
Za 1 trenera z uprawnieniami UEFA B
0,2 pkt.
Za 1 trenera z uprawnieniami UEFA A albo UEFA PRO
0,3 pkt.
Za 1 trenera z uprawnieniami UEFA Elite Youth
0,5 pkt.
4. Kryterium wymaganej liczby drużyn [Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi zgłosić
minimum 1 Drużynę prowadzoną zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej
Junior G/F/E/D U6 - U13)]:
Za każde dwie (2) drużyny utworzone zgodnie z
0,1 pkt. jednak nie więcej niż 1,5
definicją drużyny w regulaminie
pkt.
5. Kryterium partycypacji (Wszyscy Zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych Szkółki
Piłkarskiej, muszą być potwierdzeni w szkółce piłkarskiej i przypisani do drużyn)
Za każdych dwudziestu (20) zawodników
0,1 pkt. jednak nie więcej niż 1,5
przypisanych do drużyny
pkt.

Złoty Certyfikat
1. Kryterium podmiotowe:
Szkółka piłkarska, która jest członkiem PZPN [spełnia warunki określone w §3 pkt.
1) lit a.]
Szkółka piłkarska nie jest członkiem PZPN [spełnia warunki określone w §3 pkt. 1)
lit b.]

2 pkt.
1 pkt.

2. Kryterium Programu Szkolenia (Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi realizować
założenia Programu Szkolenia AMO albo posiadać i realizować autorski program szkoleniowy
spełniający założenia Programu Szkolenia AMO i Narodowego Modelu Gry):
szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej otrzymała negatywną ocenę
autorskiego programu szkolenia, ale zobowiązał się do realizacji programu AMO
w trybie § 7 ust. 18 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek
piłkarskich
szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej która otrzymała 26 - 29 pkt za
autorski program szkolenia
szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej która otrzymała 30-34 pkt za
autorski program szkolenia albo zadeklarowała szkolenie w oparciu o Program
PZPN na bazie AMO
szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej która otrzymała 35-39 pkt za
autorski program szkolenia
szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej która otrzymała 40-43 pkt za
autorski program szkolenia

1 pkt.

3 pkt.
3,5 pkt.

4 pkt.
4,5 pkt.

3. Kryterium kwalifikacji trenerów (w szkółce piłkarskiej musi być potwierdzony i przypisany do
dowolnej drużyny przynajmniej 1 trener posiadający licencję UEFA B):
Za 1 trenera z uprawnieniami UEFA B
0,1 pkt.
Za 1 trenera z uprawnieniami UEFA A albo UEFA PRO
0,3 pkt.
Za 1 trenera z uprawnieniami UEFA Elite Youth
0,5 pkt.
4. Kryterium wymaganej liczby drużyn [Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi zgłosić
minimum 1 Drużynę prowadzoną zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej
Junior G/F/E/D U6 - U13)]:
Za każde dwie (2) drużyny utworzone zgodnie z
0,1 pkt. jednak nie więcej niż 1,5
definicją drużyny w regulaminie
pkt.
5. Kryterium partycypacji (Wszyscy Zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych Szkółki
Piłkarskiej, muszą być potwierdzeni w szkółce piłkarskiej i przypisani do drużyn)
Za każdych dwudziestu (20) zawodników
0,1 pkt. jednak nie więcej niż 1,5
przypisanych do drużyny
pkt.

