WARSZTATY SZKOLENIOWO – METODYCZNE
„POZWÓLMY DZIECIOM GRAD” –
dlaczego nie kształcimy kreatywnych piłkarzy?
z udziałem

MICHAŁA PROBIERZA – Trenera Jagiellonii Białystok
Serdecznie Zapraszamy
wszystkich trenerów i pasjonatów piłki nożnej do udziału w praktycznych
i teoretycznych warsztatach z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży,
organizowanych przez AFK Legion Warszawa.
W 38 mln kraju, jakim jest Polska, drzemie ogromny potencjał sportowy,
któremu należy stworzyd jak najlepsze warunki do rozwoju i realizacji marzeo.
Jest to możliwe jedynie z odpowiednio wykwalifikowaną kadrą szkoleniową.
Jeśli nieustannie zadajesz sobie pytanie "dlaczego?" - jesteśmy odpowiednim
partnerem, aby wspólnie, korzystając z doświadczenia zaproszonych gości,
znaleźd najbardziej optymalną odpowiedź.
Termin:

15 listopada 2015 godz. 8.30-20.00

Miejsce:

Centrum Futbolu Warszawianka, ul. Merliniego 2

Kontakt:

e-mail: konferencje@afklegion.pl; tel: (+48) 600 210 418.
http://afklegion.pl/

Liczba miejsc jest ograniczona

Prelegenci:

Michał Probierz - Trener roku 2014/2015,
Jagiellonia Białystok ,Wisła Kraków Aris Saloniki
Fot. Piotr Kucza/FotoPyk

Jacek Magiera
Legia Warszawa II, Legia Warszawa

Marek Śledź
Radomiak Radom, Lech Poznao, Amica Wronki

Fot. Piotr Kucza/FotoPyk

Tomasz Janczarek
AP Legia Warszawa, West Bromwich Albion

Maciej Kruk
AP Legia Warszawa, FCB Escola Varsovia

Agenda warsztatów:
WARSZTATY SZKOLENIOWO – METODYCZNE
„POZWÓLMY DZIECIOM GRAD” –
dlaczego nie kształcimy kreatywnych piłkarzy ?
8:30 - 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 - 10:00

„Let them play, give them ball” - model jednostki treningowej w ujęciu
praktycznym: Maciej Kruk/ Tomasz Janczarek - zajęcia praktyczne

10:00 - 10:30 Przerwa kawowa
10:30 - 10:45 Rozpoczęcie warsztatów szkoleniowo - metodycznych; idea powstania oraz
filozofia AFK Legion Artur Kondrat/ Waldemar Rzepecki
10:45 - 11:30 „Let them play, give them ball”: Maciej Kruk/ Tomasz Janczarek zajęcia teoretyczne
11:30 - 13:00 Standaryzacja organizacji i nowoczesna programowośd – symbiotyczna droga
do szkoleniowego sukcesu: Marek Śledź – zajęcia teoretyczne.
13:00 - 14:00 Przerwa obiadowa / przerwa kawowa
14:00 - 15:00 Specjalizacja czy wszechstronnośd? Kiedy i w jaki sposób adaptowad
zawodników do gry na określonych pozycjach: Jacek Magiera –
zajęcia teoretyczne.
15:00 - 16:00 Kreatywne podejmowanie decyzji w odniesieniu do podstawowych kanonów
gry na poszczególnych pozycjach: Jacek Magiera - zajęcia praktyczne.
16:00 - 17:00 Michał Probierz - zajęcia teoretyczne
17:00 - 18:00 Michał Probierz - zajęcia praktyczne
19:00 - 19:45 Panel dyskusyjny - moderator Łukasz Olkowicz
19:45 - 20:00 Zakooczenie warsztatów szkoleniowo - metodycznych; wręczenie
certyfikatów: Artur Kondrat/ Waldemar Rzepecki

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w warsztatach należy dokonad drogą mailową na podany
adres kontaktowy:
e-mail: konferencje@afklegion.pl
Liczba miejsc jest ograniczona. O rezerwacji miejsca decyduje kolejnośd
zgłoszeo mailowych zawierających: imię i nazwisko, nazwę klubu oraz
potwierdzenie płatności w załączeniu wiadomości.
Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne pod numerem telefonu:
(+48) 600 210 418.

Koszt:
* koszt udziału w warsztatach - 399 zł
* w przypadku rezerwacji do kooca października 2015 roku - 349 zł
* specjalna oferta dla Klubów i Akademii - więcej szczegółów pod kontaktowym
numerem telefonu: (+48) 600 210 418

Wpłaty należy dokonywad na numer rachunku:
Stowarzyszenie „Łagierników” Żołnierzy Armii Krajowej,
00-108 Warszawa, ul. Zielna 39 piętro IX pok.5
tytuł: Warsztaty, Imię i Nazwisko, Termin (15 listopada 2015)
Bank PKO BP – Nr 71 1020 1026 0000 1502 0015 5093

Patroni medialni:

