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Zachodniopomorskiej Akademii Badmintona

Podstawa:
1. Struktura systemu szkolenia trenerów badmintona Światowej Federacji Badmintona (BWF),
2. Przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: ustawa o sporcie.

KURS / TYTUŁ UCZESTNIKIEM KURSU MOŻE BYĆ FORMA KSZTAŁCENIA UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA  KURSU
ZAŚWIADCZENIE 
UPRAWNIAJĄCE DO 
NAUCZANIA 
BADMINTONA 

1. Nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor lub trener innej dyscypliny 
sportu, student AWF lub podobnej uczelni na kierunku nauczycielskim lub 
trenerskim.
2. Kandydat musi ponadto spełniać wymogi wymienione w przypisie 1 
(poniżej tabeli).

Kurs 1-dniowy (co najmniej 8-godzinny). Planowanie i przeprowadzanie bezpiecznych, dobrze zorganizowanych zabaw i treningów 
badmintonowych z dziećmi.
Podstawowe umiejętności i wiedza - techniczne, fizyczne i elementy taktyczne.

TRENER POZIOM 1 1. Zmotywowany kandydat do zdobycia kwalifikacji trenera badmintona 
podstwowego szczebla.
2. Kandydat musi ponadto spełniać wymogi wymienione w przypisie 1 
(poniżej tabeli).

Kurs co najmniej 14-dniowy zawierający nie 
mniej niż 150 godzin lekcyjnych zajęć, w tym: 
co najmniej 100 godzin lekcyjnych zajęć 
praktycznych. 

Prezentuje podstawowe kompetencje trenowania przez:
1. Planowanie, realizację, przegląd i ocenę serii kilku lekcji treningu.
2. Wiedzę i umiejętności na poziomie 1 w zakresie techniki, taktyki, kondycji psycho-fizycznej. 

TRENER POZIOM 2 1. Trener poziom 1 albo odpowiednik.
2. Kandydat musi ponadto spełniać wymogi wymienione w przypisie 1 
(poniżej tabeli).

Kurs co najmniej 10-dniowy zaiwerający nie 
mniej niż 100 godzin lekcyjnych, w tym: co 
najmniej 80 godzin lekcyjnych zajęć 
praktycznych.

Potrafi:
1. Zbudować i zrealizować roczne plany szkolenia.
2. Oprzeć indywidualne plany szkolenia na naukowych zasadach  sportu.
3. Skutecznie kierować grupą graczy, w tym: elity na poziomie  wyczynowym.
2. Przekazać wiedzę i umiejętności na poziomie 2 w zakresie techniki, taktyki, kondycji psycho-
fizycznej. 

TRENER POZIOM 3 1. Trener poziom 2 (lub równorzędny) z minimum z 3 latami doświadczenie 
trenerskiego.
2. Kandydat musi ponadto spełniać wymogi wymienione w przypisie 1 
(poniżej tabeli).

Cykl 12-miesięczny konkretnych kursów w 
wybranym obszarze specjalistycznym:
1. szkolenie dzieci,
2. elita wyczynynowa,
3. gracze niepełnosprawni,
4. nauczyciel rozwoju trenera

Wykazuje się:
1. Dogłębną wiedzę specjalistyczną z wybranego obszaru.
2. Umiejętnością zaawansowanego planowania, zarządzania, realizacji i oceniania planów 
szkoleniowych.
3. Umiejętnością pracy zespołowej z innymi trenerami i ekspertami. 

TRENER POZIOM 4 1. Trener poziom 3 z co najmniej 5 latami doświadczenia trenerskiego z:
a) udokumentowanymi sukcesami w wybranym obszarze specjalistycznym,
b) doświadczeniem zarządzania programami.
2. Kandydat musi ponadto spełniać wymogi wymienione w przypisie 1 
(poniżej tabeli).

Absolwent studiów / studiów podyplomowych 
z zatwierdzonym specjalistycznym programem 
(minimum 12 miesięcy).

Posiada umiejętności:
1. Planowania, realizowania i zarządzania długookresowymi programami w obszarze 
specjalistycznym, które obejmują badania naukowe i nowatorską praktykę.
2. Przedłożenia pracy naukowej w specjalistycznej dziedzinie.

TRENER POZIOM 5 – 
NAUCZYCIEL 
TRENERÓW

1. Trener poziom 4 posiadający doświadczenie w rozwoju trenera lub 
bardzo doświadczeni trenerzy poziomu co najmniej 2 z odpowiednimi 
kompetencjami.
2. Kandydat musi ponadto spełniać wymogi wymienione w przypisie 1 
(poniżej tabeli).

Długość kursu odpowiedni do poziomu tytułu. Zdolny jest aby dostarczyć trenerom i nauczycielom WF ofertę nowatorskich i skutecznych 
technik uczenia się.
Posiada wysoki poziom umiejętności nawiązywania kontaktu.

Przypisy:
1. Warunki formalno – prawne uczestnictwa:
    1) Ukończony 18 rok życia.
    2) Posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
    3) Kandydat nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 46-50 ustawy o sporcie lub określone w rozdz. XIX, XXIII, z wyjątkiem art.192 i art.193, rozdz. XXV i XXVI us. z dnia 06.06.1997 r. – K..K.(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 39).
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