ОСНОВНИ КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕДУКАТИВНИ КУРСЕВИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЦЕ НА ФФМ
НОСЕЧКИ/ОСНОВНИ УЕФА ДИПЛОМИ

Потреби/критериуми
Носител на
Возраст
Играчко искуство
Рок за комплетирање
Финансиски обврски
Времетраење
Присуство
Документи за упис

Потреби/критериуми
Носител на
Возраст
Играчко искуство
Рок за комплетирање
Финансиски обврски
Времетраење
Присуство
Документи за упис

УЕФА Ц

УЕФА Б

Не е потребна тренерска квалификација
Најмалку 18 год
Најмалку 2 години младинци
До 5 месеци
235 еур. – вкупно кон ФФМ
6 дена + теоретско-практични обврски
Задолжително за цел курс

УЕФА Ц дилома
Најмалку 21 год
Најмалку 4 години сениори
До 6 месеци
475 еур. – вкупно кон ФФМ
2 х 7 дена + теоретско-практични обврски
Задолжително за цел курс

Потврда клуб; ЛК копија; лекарско уверение; потврда
неосудуваност(*); пополнет семестрален лист; копија диплома
средно или факултет; уплатница 1ва рата

УЕФА Б голманска

УЕФА А

Потврда клуб; Копија Ц диплома; лекарско уверение;
потврда неосудуваност(*); пополнети семестрални
листови; уплатница 1ва рата

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УЕФА ДИПЛОМИ
УЕФА А голманска

УЕФА Б диплома
Најмалку 25 год
Најмалку 4 години сениори
До 9 месеци
875 еур. – вкупно кон ФФМ
3 х 5/6 дена + теоретско-практични обврски
Задолжително за цел курс
Барање за упис-пропратно писмо; Потврда клуб; Копија Б
диплома; лекарско уверение; потврда неосудуваност(*);
пополнети семестрални листови; уплатница 1ва рата;

УЕФА Б футсал

УЕФА Ц дилома; или Национална
лиценца за тренери на голмани (**)
Најмалку 21 год
Најмалку 2 години сениори
До 6 месеци
245 еур. – вкупно кон ФФМ

УЕФА Б дилома; или УЕФА Б голманска
Најмалку 23 год
Најмалку 4 години сениори
До 9 месеци
650 еур. – вкупно кон ФФМ

Најмалку 3 години сениори
До 6 месеци
435 еур. – вкупно кон ФФМ

2 x 3 дена + теоретско-практични обврски

3 х 5 дена + теоретско-практични обврски

2 х 6 дена + теоретско-практични обврски

Задолжително за цел курс

Задолжително за цел курс

Задолжително за цел курс

Копија Ц диплома или Национална диплома;
Потврда клуб; ЛК копија; Лекарско уверение;
Потврда неосудуваност(*); Семестрален лист;
Диплома средно или факултет; уплата 1ва рата

Барање за упис-пропратно писмо; Копија УЕФА Б или
УЕФА Б голманска; Потврда клуб; Лекарско
уверение; Потврда неосудуваност(*); пополнети
семестрални листови; уплатница 1ва рата

Копија Ц диплома или Национална диплома;
Потврда клуб; ЛК копија; Лекарско уверение;
Потврда неосудуваност(*); Семестрален лист;
Диплома средно или факултет; уплата 1ва рата

За фитнес тренери ***

УЕФА Ц дилома; или Национална
лиценца за футсал тренери (**)

* Се однесува на дела неспоиви со тренерската професија
** Семинарите за национални лиценци ќе бидат реализирани во период Декември 22 - Фебруари 23 на начин дополнително утврден и комунициран со
кандидатите кои преку пополнување на прашалникот ќе изразат интерес за учество на некој од семинарите за специјалистички УЕФА дипломи (УЕФА Б
голманска или УЕФА Б футсал) а не поседуваат УЕФА Ц диплома. Опција за тие кандидати е и најпрво упис и добивање на УЕФА Ц диплома за што во
прашалникот постои можност (избирање-интерес за УЕФА Ц диплома и избирање-интерес за некоја од двете наведени специјалистички УЕФА дипломи).
*** Во процес на подготовка и комуникација со УЕФА, детали ќе бидат споделени со заинтересираните кандидати кои во прашалникот во прашање 15 ќе
изразат интерес за лиценца за фитнес тренери. Курсевите за овој степен на едукација не би започнале пред пролет 2023

