TAIJI BAILONG BALL TRAINER

Doelstelling
Het doel van de TBBA is Taiji Bailong Ball volgens de richtlijnen en oefenmethoden van Prof. Bai Rong te
onderwijzen.
Om een snelle, gekwalificeerde en omvangrijke verspreiding te garanderen wordt sinds 2005 de licentie voor
TBB-Trainer aangeboden.
§1 Definitie: TBB-Trainer
 TBB-Assistent (ASSI) is het eerste (laagste) niveau, vervolgens TBB-Trainer (tweede niveau), TBBInstructeur (derde niveau) en TBB-Master (vierde niveau). Het door de TBBA uitgegeven TBB-Trainer
certificaat is het bewijs van erkenning tot TBB-Trainer.
 De TBB-Trainer is zelf verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en begeleiding van trainingen,
cursussen/workshops, wedstrijdtrainingen en promotionele activiteiten.
§2 Voorwaarden voor de TBB-Trainer
 De opleiding tot TBB-Trainer wordt gegeven door een gecertificeerde TBB-Instructeur
 De Trainers-opleiding duurt tenminste 80 uur.
 De opleiding houdt de volgende praktische technieken van Taiji Bailong Ball in:
1. Alle bekende Soloplay-Technieken.
2. Alle bekende Multiplay-Technieken.
3. Taiji Bailong Ball Basisvorm, 1ste Standaardvorm en 2de Standaardvorm.
§3 TBB-Trainer Certificaat
Het TBB-Trainer certificaat garandeert een geslaagde deelname aan de opleiding en hangt af van:
 De volledige uitvoering en beheersing van de in §2 genoemde punten (behalve 2de Standaardvorm),
(indien uitgevoerd met Trainersracket en viltbal).
 De volledige uitvoering en beheersing van de in §2 genoemde punten worden getoetst door een
examencommissie die bestaat uit een TBB-Instructeur en tenminste 1 TBB-Trainer.
 Een verplicht lidmaatschap bij de TBBA (heden € 30 jaarlidmaatschap).
 Het voldaan hebben van het examengeld (€ 50) aan de TBBA.
Indien er voldaan is aan de gestelde voorwaarden wordt door de TBBA een certificaat afgegeven met een
geldigheidsduur van 2 jaar. Voor de verlenging van de licentie is de deelname aan een supervisie 1 x per twee
jaar noodzakelijk.
§4 Voorwaarden aan de TBB-Instructeur, die een TBB-Trainersopleiding aanbiedt:
Als een TBB-Instructeur een TBB-Trainersopleiding wil aanbieden, moet deze een aanvraag bij de TBBA
indienen. De jaarlijkse goedkeuring hangt van de volgende punten af:
 Wie een TBB-Trainersopleiding aanbiedt moet in het bezit zijn van een geldig TBB-Instructeurscertificaat
goedgekeurd en uitgegeven door de grondlegger Prof. Bai Rong.
 Opgave van tijd, plaats en eventuele samenwerking met derden voor de TBB-Trainersopleiding.
§5 Rechten en plichten van de TBB-Instructeur
Na goedkeuring mag een TBB-Instructeur de TBB-Trainersopleiding aanbieden. Deze dient op basis van de
standaarden en principes van grondlegger Prof. Bai Rong les te geven. De TBB-Trainer mag het merk Bai Rong,
het TBBA-logo en het TBB-logo voor alle aankondigingen en activiteiten gebruiken. De TBB-Instructeur krijgt per
deelnemer een pakket (trainersbenodigdheden) dat bestaat uit:
- een oefen-DVD Standaardvormen,
- een TBB-Trainer werkboek,
- een TBB-Racket (Trainer), vilten bal, rubberen bal, leren bal en een TBB-Tas,
- een TBB-Shirt,

- een TBB-Trainer Data-CD met nuttige documenten.
§6 Financiële afhandeling
 De kosten voor de TBB-TRAINERopleiding worden door de TBBA bepaald.
1. Het bedrag voor de opleiding is in alle landen van de EU gelijk en bedraagt € 1196,00.
(Dit is exclusief lidmaatschap TBBA voor een jaar € 30,= en excl. examengeld € 50,=)
 Deelnemers in het buitenland (=buiten Duitsland) betalen de kosten rechtstreeks aan de Instructeur.
 Indien een TBB-Assistent een TBB-Trainersopleiding volgt, krijgt deze 30% korting op het lesgeld.
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