
Kurz je uznaný SFZ k predlzeniu trenerskej licencie

trenerov UEFA Grassroots C, UEFA B a UEFA A licencie. 

Kurz pre trenerov Coerver® Coaching Youth Diploma prvýkrát v Bratislave.

Dvojdenný kurz určený celému spektru trénerov vo futbalových kluboch od šéftrénerov mládeže až po
začínajúcich trénerov pri prípravkách. Najnovšie poznatky z celosvetovej praxe v podaní skúsených
inštruktorov Coerver® Coaching.

Na kurze sa dozviete o šesťstupňovej Coerver® Pyramíde rozvoja hráča, na ktorej stojí učebný plán
Coerver©. Pyramída rozoberá aj tie najzložitejšie akcie
na jednoduché, naučiteľné kroky a akcie, ktoré vedú
k futbalovej dokonalosti. Program zahŕňa zvyšujúcu sa
náročnosť tréningu, aby sa u hráčov rozvinuli schopnosti
podľa piatich pravidiel Coerver®: zručnosť, rýchlosť, sila,
d u c h a chytrosť. Praktické ukážk y z a hŕňajú veľa
osvedčených, kvalitných cvičení a hier rozvíjaných počas
30 ročnej histórie Coerver® Coaching. Dvojdenný kurz sa
skladá zo 4 prednášok a 4 praktických ukážok na ihrisku,
kde sa od účastníkov očakáva, že sa zapoja a vyskúšajú si
teóriu v praxi.

Kto vás bude školiť?
Scott Wright je riaditeľom Coerver® Coaching vo Veľkej Británii. Svoju trénerskú dráhu v Coerver®
Coaching začal v roku 2005. Veľm i často spolupracuje
priamo s Alfom Galustianom. Behom svojej praxe
spolupracoval s mnohými profesionálnymi klubmi (Real
Madrid CF, Manchester United FC, Manchester City FC,
Liverpool FC, Newcastle United FC, Fulham FC, Bolton
Wanderers FC, Leed United FC, Birmingham City FC
a Blackpool FC) a individuálnymi hráčmi (Gareth Bale
a Micah Richards). V súčasnosti pôsobí a k o „Tréner
techniky“ vo futbalovej akadémii klubu Premier League
Stoke City. Scott sa tiež pravidelne zúčastňuje spoločných
projektov s firmou adidas® a časopisom FourFourTwo.

Ako hosť vystúpi s hodinovou prednášk o u Štefan Tarkovič, asistent reprezentačného A tímu
Slovenska, na tému porovnanie športovej prípravy mládežníckych tímov na Slovensku a v zahraničí.

Kurz sa uskuto  č  n  í   27. a 28. j  ú  na 2015 v Bratislave. 
Cena: 185,- Eur (obed po oba dni v cene kurzu + DVD Play like the star)

Viac informácií a registrácia na www.coerver.sk

      


