



Stacjonarne szkolenia Coerver Coaching dla trenerów piłki 
nożnej, Warszawa, Poznań, Katowice, Gdańsk 

Stopień trenerski Coach Assistant


Coerver Coach Training Clinic - OPIS 
Coerver Coach Training Clinic to globalny program 
szkolenia trenerów, który prowadzony jest między 
innymi we wszystkich klubach Premiership. 
Podzielony jest on na trzy etapy, uwzględniające 
określony zakres materiału oraz kończący się  
egzaminami pozwalającymi zdobyć  określone 
uprawnienia trenerskie: Coerver Cochach Asistant, 
Coerver Football Coach, Coerver Football Coach 
Plus  
To 30 godzinne (dwa weekendowe zjazdy po 15 
godzin) zajecia szkoleniowe dla trenerów piłki nożnej 
mające na celu zapoznanie trenerów z podstawami 
metodologii treningu piłkarskiego Coerver Coaching. 
M.in. budową jednostek treningowych oraz specyfiką 
treningu piłkarskiego w zależności od grupy wiekowej 
zawodników.  
Po ukończeniu Coerver Coach Training Clinic oraz 
zdaniu egzaminu praktycznego i teoretycznego, każdy 
trener otrzymuje certyfikat z tytułem Coerver Coach 
Assistant oraz zostanie dopuszczony do drugiego 
etapu kursu - Coerver Football Coach. 










 
Coerver Coach Training Clinic - SPECYFIKA SZKOLENIA 
Specyfiką szkoleń piłkarskich Coerver Coaching jest 
to, iż w dużej mierze, stawiamy na umiejętności 
praktyczne szkolnych przez nas trenerów. We 
wszystkich zajęciach podczas kursu, trenerzy biorą 
czynny udział, aktywnie wykonujączaplanowane 
ćwiczenia i moduły treningowe. 
 

Coerver Coach Training Clinic - TERMINY I MIASTA 
Kolejna edycja - Coerver Coach Asistant - bedzie 
odbywała się w czterech miastach -  
Warszawa - 26/27 października 2013 i 30 listopada/1 
grudnia 2013 
Poznań - 9/10 listopada 2013 i 7/8 grudnia 2013 
Katowice - 11/12 stycznia i 25/26 stycznia 2014 
Gdańsk - 18/19 stycznia. 2014 i 22/23 lutego 2014 


Coerver Coach Training Clinic - PROWADZĄCY 

Robert Radek i Mariusz Paszkowski - Coerver 
Master Coach, w strukturach Coerver Coaching od 
2009 roku. Uczestnicy szkoleń trenerskich Coerver 
Coaching w Liverpoolu, Norymberdze, Barcelonie, 
Londynie, Genewie, Vejile. Uczestnicy szkoleń dla 
trenerów akademii piłkarskich klubów Premiership 
prowadzonych przez Coerver Coaching. Prowadzili 
zajęcia oraz szkolili trenerów na międzynarodowych 
obozach piłkarskich 





Coerver Coach Training Clinic - ZAKRES MERYTORYCZNY 

Moduł 1 - 
Wizja treningowa Coerver Coaching.  
Budowa jednostki treningowej Coerver Coaching z 
podziałem na kategorie wiekowe. 
Ball mastery jako fundament techniki użytkowej 
zawodnika – Piramida Umiejętności Zawodnika 
Coerver Coaching. 
Moduł 2 - 
Program szkolenia Coerver Coaching. 
Podstawy treningu motorycznego. 
Change of direction jako podstawa Piramidy Ruchów 
Coerver Coaching. 
Moduł 3 - 
Planowanie sesji treningowych zgodnie ze strukturą 
treningu Coerver Coaching /Session Planner/. 
Metodyka nauczania zwodów. 
Mirror moves. 
Moduł 4 - 
Zajęcia praktyczne zgodnie z piramidą rozwoju 
zawodnika /przykładowe sesje treningowe/ Funny 
Games, Ball mastery, Moves 1&1, Group play, SSG, 
HW/. 
Stopniowanie presji w szkoleniu dzieci i młodzieży – 
Most Umiejętności Coerver Coaching. 
Moduł 5 - 
Sprawdzenie wiedzy teoretycznej. 
Tworzenie i prowadzenie sesji piłkarskich zgodnie ze 
strukturą treningową Coerver Coaching /przykładowe 
sesje treningowe/. 






 

Coerver Coach Training Clinic - MATERIAŁY TRENINGOWE 
Każdy z trenerów, kończacych z wynikiem 
pozytywnym, kurs Coerver Coach Assistant otrzyma 
5 modułów treningowych wprowadzajacych do 
metodologii Coerver Coaching oraz filmy obrazujące 
podstawowe elementy jednostek treningowych. 

Coerver Coach Training Clinic - OFERTA CENOWA 
Koszt szkolenia wynosi 1500 pln brutto za jednego 
uczestnika. 
W przypadku zgłoszenia przez klub wiecej niż dwóch 
trenerów, 10% zniżki na każdego trenera. 
Cena zawiera: 

1. 30 godzin szkolenia Coerver Coaching (teoria + 
praktyka), 2 weekendowe zjazdy po 15 godzin. 

2. Materiały treningowe - 5 modułów treningowych 
+ 5 filmów. 

3. Koszulkę treningową marki adidas. 

Coerver Coach Training Clinic - ZGŁOSZENIA I KONTAKT 
Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie na adres 
lukasz .budzynski@coerver.p l wype łnionego 
formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na 
konto podane w formularzu. Formularz jest załączony 
do niniejszego dokumentu (poniżej) lub można go 
pobrać ze strony www.coerver.pl, znajduje sie on na 
głównej stronie w informacji o klinikach. 
Dodatkowe informacje: 
 515-022-200, lukasz.budzynski@coerver.pl








Formularz Zgłoszeniowy  
Coerver Coach Training Clinic  

 Warunkiem rezerwacji miejsca na Coerver Coach Training Clinic  jest wpłata kwoty 
1500pln w terminie 3 dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego, na konto: 

 





 Wysłanie podpisanego formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu obozu oraz 
zgodą na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika przez 
Wizard Soccer Solutions Sp. z o.o. dla celów marketingowych związanych z działalnością Wizard 
Soccer Solutions Sp. z o.o. – operatora Coerver Coaching Method – oraz zgodą na publikację 
wizerunku uczestnika w publikacjach Coerver Coaching Polska (w tym między innymi w 
katalogach, informatorach, TV, na ulotkach i plakatach, w Internecie na stronach www itp.). 





Wizard Soccer Solutions Sp. z o.o. 

40-065 Katowice 

ul. Mikołowska 72a 

Nr konta (Alior Bank): 98 2490 0005 0000 4530 3427 6275







I. DANE UCZESTNIKA  








Imię i nazwisko uczestnika

Nr PESEL uczestnika

Nr dokumentu tożsamości uczestnika 

Adres zamieszkania uczestnika 
Adres zameldowania uczestnika  
(jeśli inny niż adres zamieszkania)


Nr telefonu

e-mail

Nazwa i adres klubu uczestnika

Dane  do faktury 

Proszę zaznaczyć miasto, które Państwo 
wybierają jako miejsce kliniki

     

   







ANKIETA  
1. Skąd dowiedzieli się  Pan o naszej ofercie?  

a. Internet (proszę podać adres strony) 

b. Informacja w prasie (jakiej?)……………………………….. 

c. Z polecenia znajomego 

d. Inny (jaki?)…………………………………………………… 

2. Czy uczestniczył Pan w konferencji/szkoleniu organizowanym przez Coerver Coaching? 

a. TAK (jakim?)  

b. NIE 

3. Jakie elementy podobały się Panu najbardziej (ad 2a)? 







4. Co Pana zdaniem  moglibyśmy zmienić lub poprawić (ad 2a)? 






5. Jakie ma Pan oczekiwania wobec Coerver Coach Training Clinic  ? 


