Regulamin Licencji Trenerskich

pzrugby.pl

Regulamin wydawania, przedłużania, zawieszania i cofania licencji osobom pracującym w
charakterze szkoleniowców z drużynami rugby.
§1
Przepisy wstępne
1. Licencja
trenerska jest dokumentem administracyjnym, upoważniającym
do prowadzenia zajęć treningowych i drużyn w zawodach rugby.
2. Licencja trenerska jest zezwoleniem na prowadzenie zespołów żeńskich
i męskich w rozgrywkach klubowych międzynarodowych i krajowych organizowanych
przez Rugby World, Rugby Europe, Polski Związek Rugby, Okręgowe Związki Rugby.
3. Licencja jest wydawana na wniosek osoby fizycznej i zachowuje ważność w wypadku
zmiany miejsca pracy /klubu/ w sezonie na jaki została potwierdzona.
4. Trenerzy posiadający dawne uprawnienia Trenera II klasy, I klasy lub klasy mistrzowskiej
(przed deregulacją zawodu trener) lub uprawnienia IRB/Rugby World, FIRA/AER/Rugby
Europa Coach na poziomie Level 2-4 lub Edukator Level 1-2, odpowiednio zostaną
sklasyfikowani jako „Trener PZR”
5. Trenerzy posiadający uprawnienia klasy II, klasy I Mistrzowskiej (przed deregulacją
zawodu trener) lub uprawnienia IRB/Rugby World, FIRA/AER/Rugby Europa na poziomie
Level 2-4 (Coach), odpowiednio zostaną sklasyfikowani jako „Trener Edukator PZR Level 1”
6. Trenerzy posiadający uprawnienia „Trener PZR” oraz uprawnienia Edukator Rugby
World/Europa odpowiednio zostaną sklasyfikowani jako Edukator Rugby Level 2.
7. Trenerzy klasy I oraz mistrzowskiej (przed deregulacją zawodu) zostaną sklasyfikowani
jako „Trener Mistrz”. Kategorie „Trener Mistrz” może również uzyskać trener z
uprawnieniami minimum „Trener PZR” lub „Edukator PZR”, z 7 letnim dorobkiem w
szkoleniu centralnym, kategoria zostanie nadawana honorowo przez Zarząd PZR na
wniosek Rady Trenerów.

8. Kategorie licencji trenerskich:
•
•
•
•
•
•
•

licencja kategorii "RTŻ"
licencja kategorii "MKJ"
licencja kategorii "S"
licencja kategorii „Trener PZR”
licencja kategorii „Trener Edukator PZR level 1”
licencja kategorii „Trener Edukator Rugby level 2”
licencja kategorii „Trener Mistrz”
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8.1 .Licencja kategorii "RTŻ" upoważnia do prowadzenia zajęć
treningowych i drużyn
w zawodach w kategorii żak, mini żak i rugby TAG oraz drużyn w szkołach podstawowych,
gimnazjalnych i średnich.
8.2. Licencja kategorii "MKJ" upoważnia do prowadzenia zajęć treningowych
w kategoriach: młodzik, kadet i junior.
8.3. Licencja kategorii „S” upoważnia
w zawodach w kategorii senior.

do prowadzenia zajęć

i drużyn

treningowych i drużyn

8.4. Licencja kategorii „Trener PZR”
upoważnia do prowadzenia zajęć treningowych
i drużyn we wszystkich kategoriach wiekowych oraz prowadzenia szkoleń dla trenerów i
instruktorów pod nadzorem Trenera Edukatora PZR Level 1 lub Trenera Edukatora Rugby
Level 2.
8.5 Licencja kategorii „Edukator PZR Level 1” upoważnia do prowadzenia zajęć treningowych
i drużyn we wszystkich kategoriach wiekowych oraz upoważnia do prowadzenia szkoleń
trenerskich i instruktorskich PZR.
8.6 Licencja kategorii „Edukator PZR Level 2” upoważnia do prowadzenia zajęć treningowych
i drużyn we wszystkich kategoriach wiekowych oraz upoważnia do prowadzenia szkoleń
trenerskich i instruktorskich PZR oraz szkleń Rugby World/Rugby Europa wg posiadanych
uprawnień.
8.7 Licencja kategorii „Trener Mistrz” upoważnia do prowadzenia zajęć treningowych i
drużyn we wszystkich kategoriach wiekowych oraz prowadzenia szkoleń dla trenerów i
instruktorów PZR.
9. Wymienione kategorie licencji dotyczą wszystkich odmian rugby w kategoriach żeńskich i
męskich.

§2

1.

Komisja Licencyjna PZR ma prawo wydawać licencje wszystkich kategorii.

2.

Dany rodzaj licencji upoważnia do prowadzenia zająć treningowych tylko we wskazanych
grupach wiekowych:

•
•
•
•

RTŻ - Rugby Tag, Mikrus, Mini- Żak, Żak;
MKJ–Żak, Młodzik, Kadet, Junior;
S – Młodzik, Kadet, Junior, Senior;
Trener PZR, Trener Mistrz, Edukator PZR Level 1 I Edukator Rugby Level 2 – wszystkie
kategorie.
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§3
Organy wydające licencje
1. Właściwym organem wydającym licencje trenerskie jest : Komisja Licencyjna PZR
2. Komisja Licencyjna PZR składa się z osoby odpowiedzialnej za administrowanie danymi
licencyjnymi, Edukatora PZR Level 2 oraz Kierownika Wyszkolenia PRZ. Przewodniczącym
Komisji jest Kierownik Wyszkolenia PZR.
3. Pracę Komisji Licencyjnej nadzoruje Zarząd PZR zatwierdzając kryteria przyznawania
licencji.
4. Komisja Licencyjna współpracuje z Komisją Gier i Dyscypliny i Kolegium Sędziów PZR w
sprawie kontroli i ewentualnego cofania i zawieszania licencji.

§4
Kryteria i wymagania licencyjne
1. Licencja może być wydana osobie, która posiada wykształcenie co najmniej średnie i
ukończyła 18 lat oraz ukończyła szkolenie licencyjne w ilości godzin zatwierdzonych na
poszczególne stopnie licencyjne.
1.1. Kategoria RTŻ
posiadanie uprawnień przed deregulacją zawodu trener odpowiednio: instruktor rugby.
Lub dla chcących zdobyć uprawnienia „RTŻ”:
• szkolenie (kurs licencyjny) w wymiarze 16 godzin (24 godzin)
• 8 godzin praktyki (asystowanie w treningach grupy żak)
• test końcowy
1.2. Kategoria MKJ
posiadanie uprawnień przed deregulacją zawodu trener odpowiednio: instruktor rugby oraz
certyfikatu Level 1 RE
Lub dla chcących zdobyć uprawnienia „MKJ”:
•
•
•
•
•

szkolenie (kurs licencyjny) w wymiarze 54 godzin (66 godzin)
12 godzin praktyk (asystowanie w treningach grup młodzik/kadet/junior)
praca egzaminacyjna
certyfikat Level 1 RE
test końcowy
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1.3. Kategoria S
posiadanie uprawnień przed deregulacją zawodu trener odpowiednio: instruktor rugby oraz
certyfikatu Coach Level 1 WR
Lub dla chcących zdobyć uprawnienia S:
• szkolenie (kurs licencyjny) w wymiarze 72 godzin
• kategoria MKJ (aby przystąpić do kursu S należy legitymować się ukończonym
kursem/szkoleniem licencyjnym MKJ)
• udokumentowany minimum 2 letni okres pracy trenerskiej z grupami młodzieżowymi lub
udokumentowany minimum 5 letni staż zawodniczy jako reprezentant/reprezentantka
Polski, zawodnik Ekstraligowy lub 7 letni staż jako zawodnik kadet, junior (finały: OOM,
MPK, MPJ), I ligi, II ligi, rozgrywek o Mistrzostwo Polski Seniorów rugby 7.
• posiadanie oraz certyfikatu Coach Level 1 WR i Coach Level 2 WR
• praca egzaminacyjna
• test końcowy
1.4. Kategoria Trener PZR
posiadanie uprawnień przed deregulacją zawodu trener odpowiednio: trener II klasy rugby
lub uprawnień Rugby World: Coach Level 3, Coach Edukator
Lub dla chcących zdobyć uprawnienia „Trener PZR” :
• szkolenie (kurs licencyjny) w wymiarze 72 godzi
• posiadanie uprawnień kategorii „MKJ” i „S”.
• posiadanie wyższego wykształcenia (studia o kierunkach: Wychowanie Fizyczne Sport,
Wychowanie Fizyczne, Rekreacja Ruchowa) lub wykształcenia średniego i posiadanie
uprawnień Rugby World lub Rugby Europa: Level 2 dla Trenerów
• minimum 3 letni staż pracy trenerskiej (w tym dwa lata z grupami młodzieżowymi) od
momentu uzyskania kategorii „S”
• posiadanie uprawnień międzynarodowych Rugby World minimum Coach Level 2
1.5 Kategoria Trener PZR lub Edukator PZR Level 1.
minimum 7 letnia praca w szkoleniu centralnym PZR, Lub
Dla przyszłych edukatorów:
•
•
•
•

minimum 3 letni staż jako Trener PZR
szkolenie w wymiarze 18 godzin
test
praca egzaminacyjna
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1.6 kategoria Trener Edukator Rugby Level 2
posiadanie uprawnień – Trener Edukator PZR Level 1
odbycie szkolenia i posiadanie uprawnień międzynarodowych Rugby World
1.7 Trener Mistrz
posiadanie uprawnień przed deregulacją zawodu trener odpowiednio: trener I klasy lub
trener klasy mistrzowskiej rugby.
Lub
licencja nadawana honorowo przez Zarząd PZR na wniosek Rady Trenerów:

§5
Aktywność licencji trenerskich
1. Przedłużenie licencji wszystkich kategorii odbywa się wyłącznie na corocznych
konferencjach licencyjnych odpowiednich dla danej kategorii trenerskiej.
2. uprawnienia „RTŻ” przedłuża się na 2 lata poprzez udział w konferencji licencyjnej lub
szkoleniu regionalnym RTŻ. W tej kategorii, konferencje organizują OZR lub z PZR
3. uprawnienia „MKJ” jako kategorii strategicznej, przedłuża na rok udział w szkoleniach dla
trenerów odbywających się podczas: Kadry Polski B U17, OKKW lub OKKWM lub innych
specjalnie wyznaczonych akcji przez PZR.
4. uprawnienia „S”, „Trener PZR”, przedłuża na rok udział w konferencji licencyjnej „S”,
której organizatorem jest PZR.
5. uprawnienia „Trener klasy Mistrzowskiej” oraz „Edukator PZR” są przedłużane przez
Komisję Licencyjną raz na dwa lata na podstawie ich aktywności jako edukatorów i
trenerów w PZR podczas działań szkoleniowych uwzględniając regulamin.
6. Wydanie licencji uwarunkowane jest wniesieniem opłaty licencyjnej, określonej
regulaminem.
7. Licencję może otrzymać osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca
z pełni praw publicznych, respektująca podstawowe normy zachowania i współżycia
międzyludzkiego.
8. Treści programowe oraz skład wykładowców poszczególnych szkoleń licencyjnych określa
Komisja Licencyjna

9. Kursy i szkolenia licencyjne dla trenerów i instruktorów mają prawo prowadzić:
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Trener Edukator PZR Level 1
Trener Edukator Rugby Level 2
Trener Mistrz
Trener PZR (pod nadzorem Trenera Edukatora)
Edukatorzy WR
§6

Opłaty licencyjne
1. Wysokość opłat licencyjnych zatwierdza i publikuje Zarząd PZR.
2. Z opłat licencyjnych przedłużających uprawnienia zwalnia się trenerów szkolenia
centralnego, trenerów głównych kadr wojewódzkich oraz krajowego i regionalnych
oficerów rozwoju, trenerów klasy mistrzowskiej oraz edukatorów.
3. Wysokość opłaty licencyjnej za przedłużenie licencji zatwierdza i publikuje Zarząd PZR.
4. Naruszanie podstawowych norm zachowania i etyki trenerskiej jest podstawą odmowy
przyznania i przedłużenia licencji trenerskiej.

§7
Tryb przyznawania i wydawania licencji
1. Licencję przyznaje się na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający następujące
informacje (wniosek-ankieta - druk nr 1, znajduje się w dokumentach do pobrania):
•
•
•
•

imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
udział w szkoleniu licencyjnym,
oświadczenie o znajomości statutu, postanowień i regulaminu rozgrywek PZR i
zobowiązanie się do jego przestrzegania.

2. Występując po raz pierwszy z wnioskiem o przyznanie licencji należy:
• Wypełnić wniosek (druk nr 1) i nakleić zdjęcie w lewym górnym rogu. Dołączyć drugie
zdjęcie niezbędne do umieszczenia na druku legitymacji licencyjnej.
• Dołączyć kopię zaświadczenia o ukończenia właściwego szkolenia licencyjnego.
• Dołączyć kopię dowodu opłaty licencyjnej.
• Dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
instruktora lub trenera rugby.
• Dołączyć oświadczenie o niekaralności
• Występując z wnioskiem o przedłużenie licencji należy:
• Uczestniczyć w konferencji licencyjnej przedłużającej uprawnienia
• dokonać opłaty licencyjnej.
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3. Wniosek o przyznanie licencji wraz załącznikami winien być dostarczony do Komisji
Licencyjnej PZR
4. Odrzucenie wniosku o przyznanie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.

§8
Zawieszanie i cofanie licencji
1. Zawieszenie licencji następuje na określoną ilość meczów lub na czas określony na
podstawie decyzji Komisji Gier i Dyscypliny o nałożeniu kary na trenera lub instruktora w
związku z naruszeniem przepisów i regulaminów rozgrywek przez osoby towarzyszące w
miejscu zawodów lub w okolicznościach z nimi związanymi.
2. Zawieszenie licencji może wiązać się z karą dodatkową w postaci grzywny pieniężnej.
3. Cofnięcia licencji dokonuje Komisja Licencyjna.
4. Komisja Licencyjna cofa licencję w przypadku:
• podania nieprawdziwych danych i informacji mających wpływ na przyznanie/ przedłużenie
licencji,
• utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych oraz
ograniczenia tych praw potwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym,
• popełnienia czynu zagrożonego wg postanowień PZR karą dyskwalifikacji powyżej pół
roku.
• naruszenia podstawowych norm zachowania i etyki trenerskiej, a w szczególności
używania słownictwa uważanego powszechnie za obelżywe, nadużywanie alkoholu,
nakłanianie lub współudział w namawianiu do używania niedozwolonych środków
dopingujących oraz współudział w przekupstwie i próbach stosowania niesportowych
metod wpływania na wynik meczu.
• Uniemożliwianie zawodnikom udziału w szkoleniu centralnym.
5. Komisja Licencyjna nie przedłuża licencji w wypadku:
• brak uczestnictwa w konferencjach licencyjnych,
• nie wywiązywania się z zadań organizacyjno-szkoleniowych stawianych przez Komisję
Licencyjną PZR,
6. Cofnięcie licencji może nastąpić:
• do końca danego sezonu rozgrywkowego,
• do końca danego sezonu i na sezon następny,
• na dłuższy okres lub dożywotnio.
7. Szkoleniowiec w okresie zawieszenia lub cofnięcia licencji nie może pełnić innych funkcji w
zespole i przebywać w strefie zmian podczas meczu.
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8. Decyzja o cofnięciu licencji wymaga pisemnego uzasadnienia i może być przedmiotem
odwołania w ciągu 14 dni do Zarządu PZR.

§9
Przepisy końcowe
1. W składzie zespołu przystępującego do meczu w systemie rozgrywek PZR musi znajdować
się przynajmniej jedna osoba posiadająca ważną licencję trenerską, odpowiednią do
kategorii wiekowej prowadzonej drużyny.
2. Osoba odpowiedzialna za wypełnienie protokołu zawodów jest zobowiązana, przy
nazwisku szkoleniowca, wpisać numer jego licencji (dotyczy wszystkich odmian rugby,
kategorii wiekowych).
3. Wpisanie numeru licencji przy nazwisku szkoleniowca jest równoznaczne z prowadzeniem
przez niego drużyny w czasie meczu.
4. Za brak numeru licencji przy nazwisku szkoleniowca lub pomyłki z tym związane oraz za
udział zespołu w zawodach bez szkoleniowca licencjonowanego odpowiada klub.
5. Za udział zespołu w meczu bez szkoleniowca z ważną licencją klub jest karany karą
finansową w wysokości:
•
•
•
•
•
•

Ekstraliga - 400,00 zł.
I liga - 300,00 zł.
II liga - 100,00 zł.
liga rugby 7/ MPS7 - 100,00 zł.
Grand Prix kobiet - 100,00 zł.
pozostałe klasy rozgrywkowe - 50,00 zł.

6. Kary finansowe za udział zespołu w rozgrywkach ligowych bez szkoleniowca z ważną
licencją nakłada się jedynie w trzech spotkaniach mistrzowskich. W czwartym i
następnych meczach kara finansowa jest podwajana.
7. Od decyzji Komisji Licencyjnej przysługuje odwołanie do Zarządu PZR.
8. Komisja Licencyjna PZR prowadzi ewidencję wydanych licencji trenerskich.
9. Podstawą weryfikacji ważności licencji trenerskich jest lista aktywnych licencji trenerskich
potwierdzona przez Komisję Licencyjna, która jest publikowana na oficjalnej stronie
internetowej PZR.

Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2015 r. aktualizacja regulaminu 17.10.2019

