
   15 stycznia 2012r. w Rzekuniu (07-411 Rzekuo, powiat ostrołęcki , województwo 

mazowieckie) odbędzie się KONFERENCJA DLA TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ, której 

organizatorem jest Klub Rzekunianka Rzekuo.  

Prelegentami konferencji będą: Marek Dragosz (KeeperLeo), Marcin Urbaś i Arkadiusz Mąkina (Szkoła 

biegania), Robert Jędrzejczak (Lechia Gdaosk), Paweł Grycman (GKS Katowice). W związku z tzw. karuzelą 

trenerską po zakooczeniu rundy jesiennej wciąż trwają rozmowy z trenerami pracującymi w klubach 

ekstraklasy. Byd może do 15 stycznia uda się sprawid uczestnikom Konferencji miłą niespodziankę i 

uzupełnid grono wykładowców o jeszcze jedną uznaną w świecie piłkarskim postad. Sylwetki prelegentów, 

sprawy organizacyjne i inne szczegóły dotyczące konferencji znajdziesz na stronie 

http://konferencjarzekun.manifo.com/  

Plan konferencji  
  

 8:30 -  9:00    Rejestracja uczestników  

 9:00 -  9:10    Otwarcie konferencji  

 9:15 - 10:00    Wpływ treningu koordynacyjnego na poziom umiejętności technicznych                                               

  i możliwości kondycyjne piłkarzy, Paweł Grycmann - wykład 

10:05 - 10:50    Wpływ treningu koordynacyjnego na poziom umiejętności technicznych                                             

i możliwości kondycyjne piłkarzy, Paweł Grycmann - trening pokazowy 

10:50 - 11:10    panel dyskusyjny/przerwa kawowa 

11:15 - 12:00    System szkolenia w Lechii Gdaosk, Robert Jędrzejczak - wykład 

12:05 - 12:50    System szkolenia w Lechii Gdaosk, Robert Jędrzejczak - trening pokazowy 

12:55 - 13:10    panel dyskusyjny/przerwa kawowa 

13:10 - 13:40    przerwa obiadowa 

13:40 - 15:40    Nowoczesne szkolenie techniczne w zakresie koordynacji, techniki biegu i                       

innych technik lokomocyjnych w treningu motorycznym piłkarza - Marcin Urbaś, Arkadiusz Mąkina - 

wykład i trening pokazowy 

15:45 - 16:05    panel dyskusyjny/przerwa kawowa 

16:10 - 16:55    Ewolucja gry bramkarza. Nowoczesne tendencje w treningu bramkarskim,                           

Marek Dragosz - wykład 

17:00 - 17:45    Ewolucja gry bramkarza. Nowoczesne tendencje w treningu bramkarskim,                           

Marek Dragosz - trening pokazowy 

17:50 - 18:10    panel dyskusyjny/przerwa kawowa 

18:15 - 18:30    Zakooczenie konferencji, wręczenie certyfikatów 

Konferencja odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej ul. Nowa 7, 07-411 Rzekuo. 

Koszt uczestnictwa w Konferencji to 130 zł. W cenę wliczony jest obiad, materiały szkoleniowe oraz 

certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji. Uczestnikami konferencji są trenerzy, szkoleniowcy 

piłki nożnej oraz inne osoby zainteresowane działalnością trenerską w piłce nożnej, którzy dokonali 

zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji oraz wnieśli opłatę za konferencję. Przesład formularz na adres 

rzekuniak@wp.pl i wnieśd opłatę na konto: LUKS Rzekunianka4083 2000 0010 należy do dnia 12 

stycznia 2012r. W ty       Ze sportowymi pozdrowieniami 

Łukasz Załęski  

Organizator Konferencji 

http://konferencjarzekun.manifo.com/

