Licenciamento de Treinadores pela EHF, como contributo para a próxima
geração
A edição 2010 da Rinck Convention sobre o reconhecimento mútuo de níveis e
certificados de formação de treinadores de andebol, incluindo o Master Coach da EHF,
continuará a ser a convenção de formação de treinadores oficiais para a Europa.
Ao mesmo tempo servirá de base para o sistema obrigatório de licenciamento de
treinadores da EHF a ser introduzido nas competições da EHF a partir da época
2014/15.
Por ocasião do Seminário da Convenção Rinck no início de 2013, as 33 nações
signatárias manifestaram o seu apoio ao sistema de licenciamento da EHF que inclui a
cooperação na emissão de Diplomas EHF PRO, Diplomas de Treinadores EHF bem
como o estabelecimento de uma base de dados de treinadores EHF.
Os 33 atuais signatários são: Áustria, Bielorrússia, Bulgária, Croácia, Chipre, Republica
Checa, Dinamarca, Inglaterra, Espanha, Estonia, França, Alemanha, Hungria, Irlanda,
Islândia, Itália, Letónia, Luxemburgo, Macedónia, Malta, Montenegro, Holanda,
Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Rússia, Eslovénia, Sérvia, Eslováquia, Suíça,
Suécia e Turquia.
A Comissão de Métodos da EHF, no início de Setembro, salientou a importância deste
projeto ao nível do desenvolvimento e sugeriu o Grau 3 como sendo o requisito
mínimo para a obrigatoriedade do licenciamento de treinadores EHF em todas as
competições EHF, a partir da época 2014/2015.
Esta proposta da Comissão de Métodos, em conjunto com uma série de parâmetros a
serem seguidos e um apropriado plano de desenvolvimento, foi apresentada ao
Comité Executivo e aprovada por este órgão, da seguinte forma:
- Licenciamento EHF obrigatório de treinadores ao Grau 3 da Convenção Rinck, a
partir da época 2014/2015 para as Competições Europeias da EHF e Champions
League, Campeonatos Europeus, incluindo Qualificações e Campeonatos Europeus de
Jovens.
- Informação detalhada a todas as Federações Nacionais, em diversas ocasiões,
através de um manual de informações emitido pela EHF.

- As nações não signatárias da Convenção Rinck deverão aderir à Convenção, ao Grau
2 ou 3.
- Cooperação administrativa entre a EHF e as Federações Nacionais, através de uma
base de dados, que será uma mais valia para todas as partes envolvidas.
Neste período de transição, existirá alguma flexibilidade, a saber:
- Isenções do Grau 2 da Rinck Convention a 3 nações signatárias: Inglaterra, Irlanda e
Malta
- Isenções para treinadores de Campeonatos Europeus de Jovens, que receberão uma
licença temporária até 2015/2016, incluindo uma opção de formação.

Por forma a garantir estas exceções, a Federação Nacional terá de apresentar à EHF
um comprovativo do diploma de treinador ao mais alto nível nacional no que se refere
à primeira exceção, bem como o respetivo CV com a confirmação oficial de treinador
ao mais alto nível.

