
KURSOKONFERENCJA TRENERÓW w Szczecinie. 
 
W dniach 22-23 stycznia 2011 roku na obiektach dydaktyczno-sportowych Zachodniopomorskiego Centrum 
Edukacyjnego przy ul. Hożej 6 w Szczecinie odbędzie się organizowana przez Wydział Szkolenia i Radę Trenerów 
ZZPN oraz wspólnie z kadrą szkoleniową Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Młodzieży kursokonferencja metodyczno-
szkoleniowa dla trenerów. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych trenerów, instruktorów, nauczycieli 
wychowania fizycznego i działaczy piłkarskich oraz prosimy o terminowe wysłanie kart zgłoszenia oraz wniesienie 
stosownych opłat wpisowych. Opłata wpisowa w wysokości 70 zł. od uczestnika będzie obejmowała 3 posiłki 
podczas 2-dniowej konferencji (wg programu poniżej) oraz materiały szkoleniowe, w tym okolicznościowe wydanie 
książkowe pt. "Zbiór wybranych środków treningowych w GOSSM" autorstwa trenera Marcina Łazowskiego 
/zawierająca około 160 ćwiczeń na kilkudziesięciu stronach publikacji/.  
Prosimy o pobranie karty zgłoszeniowa, którą po wypełnieniu należy przesłać drogą mailową na adres: 
trener@zce.szczecin.pl w terminie do 19 stycznia 2011 r.  
 
Dla zainteresowanych istnieje możliwość zakwaterowania w internacie lub hotelu ZCE informacje na 
www.zce.szczecin.pl w zakładce INTERNAT lub pod nr telefonu (091) 428-25-00 lub 43-161-15.  
 

PLAN RAMOWY KURSOKONFERENCJI: 

22.01.2011 r. /SOBOTA/ 

11.00 – Uroczyste rozpoczęcie konferencji – /władze ZZPN/ 

11.15 – 12.00 – wykład nr 1 /aula/ 

Struktura procesu szkolenia w GOSSM /Paweł Podgórski/ 

12.00 – 14.00 – wykład nr 2 /hala/ 

Wybrane środki treningowe w procesie szkolenia GOSSM /Marcin Łazowski i Maciej Mateńko/  

14.00 – 15.00 - Przerwa obiadowa /stołówka ZCE/ 

15.00 – 16.30 – wykład nr 3 /aula + hala/ 

Gry zadaniowe w nauczaniu i doskonaleniu taktyki. /M. Dorna/ 

16.45 – 18.15 – wykład nr 4 /aula/ 

Analiza taktyczna finalistów MŚ w RPA 2010 r. /M. Stępiński/ 

18.15 – 18.45 – Przerwa – kolacja /stołówka ZCE/ 

19.00 – 20.30 – wykład nr 5 /aula/ - GOŚĆ SPECJALNY  

23.01.2011 r. /NIEDZIELA/ 

9.30 – 11.00 – wykład nr 6 /aula + hala/ 

Nauczanie obrony strefowej w systemie 1-4-4-2 na podstawie Reprezentacji Polski U-15. /R. Wójcik/ 

11.00 – 12.30 – wykład nr 7 /aula/ 

Nowoczesne przygotowanie motoryczne w piłce nożnej. /R. Buryta/ 

12.30 – 13.30 - Przerwa obiadowa /stołówka ZCE/ 

13.30 – 15.00 – wykład nr 8 /aula/ 

Okres przygotowawczy - na podstawie zespołu Floty Świnoujście /I liga/. /P. Sikora/ 

 

Więcej informacji na temat kursokonferencji możecie uzyskać pod nr tel.: 

1. Paweł Podgórski /trener GOSSM/   - tel. 504 855 750 

2. Mirosław Masicz /trener koordynator ZZPN/ - tel. 693 103 550 


