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Piłka nożna jest największym i najbardziej popularnym sportem na świecie. Łączy ludzi, wyrównuje szanse, daje 

nadzieję. Dzięki swej prostocie jest dostępna dla  wszystkich bez względu na wiek, poziom sprawności fizycznej, 

umiejętności, status majątkowy, kolor skóry czy pochodzenie. 

Ale piłka nożna już dawno przestała być tylko grą. Dzięki swej globalnej popularności i sile oddziaływania stała się 

niezwykle intratną gałęzią biznesu. W sezonie 2011/2012 przychody europejskiego rynku futbolowego wzrosły o 11proc. 

w porównaniu z poprzednim sezonem i wyniosły 19,4mld euro. Na kondycję piłkarskiego biznesu nie wpływa trudna 

sytuacja ekonomiczna na starym kontynencie. To olbrzymia zasługa przede wszystkim europejskich lig z  „wielkiej piątki” 

(Bundesliga, LaLiga, Ligue1, Premier League i Serie A ) oraz rozgrywanych w ubiegłym roku w Polsce i na Ukrainie 

piłkarskich Mistrzostw Europy. Warto jednak pamiętać, że elitarna piłka nożna to tylko szczyt piramidy, u której podstaw 

leży szkolenie dzieci i młodzieży. Kursy trenerskie w Polsce przykładają wciąż małą wagę do problematyki szkolenia w 

piłce dziecięcej. Nasi rodzimi trenerzy jeszcze zbyt często nie mają odpowiedniej wiedzy ani narzędzi do systemowej 

pracy z dziećmi i młodzieżą.  

Międzynarodowy Kongres Piłki Nożnej ALL ABOUT FOOTBALL to połączenie konferencji szkoleniowej „Szkolenie dzieci i 

młodzieży na świecie” przeznaczonej dla trenerów pracujących z dziećmi i młodzieżą, targów skupiających szeroko 

rozumianą branżę piłkarską oraz serii specjalistycznych prelekcji, warsztatów, paneli skierowanych do lekarzy, 

fizjoterapeutów, psychologów, działaczy piłkarskich, lokalnych samorządów, etc.  

ALL ABOUT FOOTBALL to projekt stworzony po to by skupiać wokół siebie osoby tworzące wielki piłkarski przemysł, to 

projekt mający na celu łączenie ludzi, umożliwianie i ułatwianie kontaktów oraz wymianę doświadczeń.  ALL ABOUT 

FOOTBALL to również platforma edukacyjna, która ma służyć poprawie jakości szkolenia w polskiej piłce dziecięcej. 

Konferencja „Szkolenie dzieci i młodzieży na świecie” to największa tego typu konferencja szkoleniowa w Polsce. 

Prelegentami będą tylko trenerzy zagraniczni reprezentujący najlepsze kluby oraz federacje piłkarskie. Wśród 

tegorocznych, potwierdzonych prelegentów znajdują się m.in.: 

→ Horst Wein – człowiek określany w środowisku mianem „trenera trenerów”.  Był mentorem i miał wpływ na pracę 

ponad 11 000 trenerów z 54 krajów. Jest autorem 34 książek oraz niezliczonej liczby artykułów. Jedna z jego 

książek „Developing Youth Football Players” została oficjalnym podręcznikiem Hiszpańskiego Związku Piłki 

Nożnej. Horst Wein  był  konsultantem między innymi w klubach FC Barcelona,  AC Milan , Arsenal, Sunderland, 

Leeds United, Schalke 04, Bayer Leverkusen,  Villareal, Real Sociedad, oraz w  Hiszpańskim, Angielskim, 

Niemieckim, Szkockim, Duńskim oraz Fińskim Związku Piłki Nożnej. 

→ Bill Beswick  uważany za lidera w dziedzinie stosowanej psychologii sportu; 
→ Frans Hoek  ikona wśród trenerów bramkarzy, jego uczniami byli między innymi Edwin van de Sar, Victor Baia czy 

Victor Valdes. W latach 2006 – 2009 był również trenerem bramkarzy Reprezentacji Polski. 

→ Albert Viñas (szef szkolenia trenerów w Katalońskim Związku Piłki Nożnej – trener Tito Vilanovy) 

→ dr Christos Papadopoulos – trener przygotowania motorycznego VfB Stuttgart, a wcześniej Schalke 04 

Gelsenkirchen (w latach 2000-2009). Twórca koncepcji treningu sensomotorycznego w sportach zespołowych, 

współtworca centrum diagnostyczno medycznego Schalke 04 - Medicos auf Schalke. Wicemistrz Niemiec 

z drużyną Schalke, uczestnik Ligi Mistrzów, zwycięzca Pucharu Niemiec w latach 2001 i 2002.  

→ Carles Romagosa Vidal – szef Soccer Services, były trener grup młodzieżowych w FC Barcelona, dyrektor FC 

Barcelona Soccer Schools. Przez lata pracy w Dumie Katalonii, Carles miał przyjemność rozwijać talenty takich 

piłkarzy jak Puyol, Alba, Fabregas, Pique, Bojan czy Victor Ruiz.  

Obecnie jest on szefem programu doradczego w Japońskiej Federacji Piłkarskiej. 

→ dr Robert Śmigielski – światowej klasy specjalista ortopedii i medycyny sportowej, założyciel renomowanej kliniki 

ortopedycznej Carolina Medical Center.  

 

Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli Ampfutbolu, Olimpiad Specjalnych, Powerchair Football 

Association, MAX-SPORTS (Dotacje unijne dla amatorskich klubów piłkarskich w perspektywie finansowej 2014-2020). 

Partnerem medycznym Kongresu została klinika ortopedyczna Carolina Medical Center, której lekarze (m.in. doktor 

Robert Śmigielski) oraz fizjoterapeuci przeprowadzą cykl wykładów oraz warsztatów. Ambasadorami Kongresu zostali, 

m.in. Tomasz Rząsa, Marcin Żewłakow, Wojciech Basiuk, Marcin Dorna, Zbigniew Witkowski a swoim patronatem 

objął go Polski Związek Piłki Nożnej. 

Szczegółowe informacje na temat Kongresu ALL ABOUT FOOTBALL, cennik oraz formularz rejestracyjny znajdziecie 

Państwo na stronie www.a-a-f.pl 
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