Pozvánka na interaktivní trenérský
seminář s Peterem Mouritsenem
(25. – 26. nebo 27. – 28. července 2018,
Hala STaRS Karviná)
Vážení trenéři,
na léto pro vás připravujeme dva trenérské semináře se špičkovým dánským trenérem Peterem
Mouritsenem. Oba dva se uskuteční u příležitosti následujícího technického kempu Talent Teamu
v závěru července v Karviné. Peter Mouritsen, hlavní trenér Svendborg Badminton Klubu a člověk, který
několik let vedl rozvojové projekty Evropské badmintonové konfederace (Team Europe 2012 a EPOF
2008), pro vás má nachystán exkluzivní program.
Stávající model seminářů chceme ještě zlepšit, a tak ty červencové budou takřka plně interaktivní. To
znamená, že od začátku do konce budete přímou součástí tréninkových jednotek, při nichž budete plnit
různé úkoly a pracovat s hráči přímo na kurtu.
Mimo jiné tak můžete očekávat:
- nejméně 4 tréninkové jednotky, jejichž nedílnou součástí budete i vy,
- tematické zaměření na obranu po celé dva dny,
- videorozbory jako podklad pro přípravu vlastních tréninkových cvičení s hráči,
- samostatnou přípravu tréninku či jeho částí (dle předchozích instrukcí lektora),
- kvalitní diskuse o badmintonu vč. prostoru na vaše dotazy.
Maximální počet účastníků na semináři 25. – 26. července 2018 je 10 osob, maximální počet účastníků
na semináři 27. – 28. července 2018 je také 10 osob. Hlásit se můžete na oba dva semináře, vybráni
však můžete být pouze na jeden. Výběr účastníků provede TMK na základě došlých přihlášek.
Časový plán
- předpokládaný začátek - 25. / 27. 7. v 9:30 hodin (příjezd do 9:00),
- předpokládaný konec - 26. / 28. 7. okolo 17. hodiny večeří,
- přesný harmonogram bude určen na místě.
Ekonomické podmínky
Náklady na seminář se rozdělí mezi pořadatele a účastníky, polovinu (1000,- Kč) tak za vás uhradí
ČBaS. Na vás zbývá uhradit účastnický poplatek ve výši 1000,- Kč, který obsahuje:
-

ubytování z 25. na 26. 7., případně ubytování z 27. na 28. 7.,
oběd – večeři – snídani – oběd – večeři.
Cestu si účastníci hradí samostatně.

Doplňující informace
- podmínkou účasti je mít alespoň 4. trenérskou třídu (ideálně 3. a vyšší),
- seminář je určen trenérům mládeže (zejména žáků a mladších juniorů),
- kvůli provázanosti jednotlivých obsahových částí je možná účast pouze na celém semináři,
- seminář je součástí plánu TMK ČBaS na rozšíření aktivit v oblasti vzdělávání trenérů s cílem
zlepšovat a sdílet společné badmintonové know-how.
Přihlášení na seminář - prostřednictví webových stránek Českého badmintonového svazu:
- přihlášky na 1. seminář – https://czechbadminton.cz/skoleni/trener/225684
- přihlášky na 2. seminář – https://czechbadminton.cz/skoleni/trener/225685
- Přihlášení na oba semináře je možné nejpozději do 9. 7. 2018.
V Praze dne 13. 6. 2018
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