UEFA B 2021 Länsi Turku/Tampere

Seuraava UEFA B -koulutus järjestetään vuoden 2021 aikana Turussa tai Tampereella. Uudella lännen alueella
järjestetään myös Vaasassa kurssi. Jos valmentajia ilmoittautuu todella paljon Pirkanmaan, Kanta-Hämeen niin
kurssi pidetään siellä tai mietitään sinne omaa kurssinsa. Muuten pienryhmä päivät järjestetään joka tapauksessa
Pirkanmaalla/Kanta-Hämeessä omansa.
Valmentajan joukkueen tulee tukea valmentajan kehittymistä UEFA B -kurssin sisällön mukaisesti. Tämä tarkoittaa
vähintään 8v8 pelimuodolla pelaavaa joukkuetta, jonka pelaajat ovat sitoutuneita tavoitteelliseen toimintaan.
Lasten vaiheen (11-vuotiaat ja nuoremmat) joukkueiden valmentajien on haastavaa opetella koulutuksen asioita
käytännön arjessaan, koska ikävaiheen oppimistavoitteet eivät kohtaa kurssisisältöjä.
Käy keskustelu kehittymistäsi parhaiten tukevasta koulutuksesta seurasi valmennuspäällikön kanssa. Voit myös olla
yhteydessä SPL Lännen alueen koulutusasiantuntijaan Ari Kerviseen ( 044 283 7584 tai ari.kervinen@palloliitto.fi ).
Koulutus käydään neljässä osassa ja väleissä on harjoitusten sekä ottelunjohtamista omassa ympäristössä.
Kurssille tulee ilmoittautua 31.12.2020 mennessä. Valitut valmentajat ilmoitetaan 15.1.2021 mennessä.
AIKATAULU (muutokset mahdollisia)
1.lähijakso 19.-21. maaliskuu pe-su
2.lähijakso 21.-23. toukokuu pe-su
3.lähijakso Helmi tai huhtikuu pe-su (varmistuu joulukuussa kun sarjat varmistuvat)
Pienryhmäjakso Kesä-heinäkuu
4.lähijakso 6.-8. elokuu pe-su
Harjoitusten johtaminen omassa ympäristössä Elokuu-marraskuu
Ottelun johtaminen omassa ympäristössä Elokuu-marraskuu

Kurssin hinta maksimissaan 1100 € (ilman majoituksia). Lasketaan todellisten kulujen mukaan.
Osallistumismaksu laskutetaan seuralta. Kurssimaksu sisältää koulutuksen, ruokailut ja materiaalin.
Kurssisuorituksen hyväksyminen edellyttää 100% mukana oloa kurssilla. Muussa tapauksessa kurssimaksu
veloitetaan täysimääräisenä ilmoittautumisten perusteella.
Mikäli kurssilainen joutuu pätevistä syistä (työ, sairastuminen tms.) olemaan poissa kurssijaksoilta, korvataan
poissaolo jaksolta omassa ympäristössä toteutetulla harjoitustapahtuman (2h) seurannalla tai muulla kouluttajan
erikseen sopimalla tavalla. Aihe ja harjoituksen teema määräytyy poissaolojakson mukaisesti. Poissaolosuoritusten
ajankohdat sovitaan kouluttajien kanssa erikseen, kuitenkin viimeistään heti viimeisen lähijakson jälkeen. Muista
olla myös itse aktiivinen sopiaksesi mahdolliset poissaoloseurannat.
Poissaoloseurannoista piiri on pakotettu laskuttamaan seuraa kouluttajien ylimääräisen työsuorituksen verran.
Mikäli kurssilainen joutuu uusimaan oman ympäristön harjoituksen, piiri on pakotettu laskuttamaan seuraa
kouluttajien ylimääräisen työsuorituksen osalta.
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UEFA B- ja A- ja PRO -koulutuksiin on määritelty osaamistavoitteet, jotka valmentajan tulee hallita koulutuksen
päätteeksi. Mikäli tavoitteet eivät täyty, valmentajalle ei voida myöntää koulutustasoa vastaavaa UEFA valmentajalisenssiä. Koulutuksessa vaadittava osaamistaso ja näytöt on suoritettava hyväksytysti koulutusta
seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Valmentajalla on halutessaan mahdollisuus saada omalla
kustannuksellaan tutor, jonka avulla voidaan paneutua tarvittaviin kehittämisalueisiin.

