Pozvánka na interaktivní trenérský
seminář s Peterem Mouritsenem
(27.-28. července 2019,
Sportovní centrum Nymburk)
Vážení trenéři,
připravili jsme pro vás letos druhý trenérský seminář se špičkovým dánským trenérem Peterem
Mouritsenem. Ten se uskuteční u během technického kempu Talent Teamu v závěru července
v Nymburce. 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 stejně jako v loňském roce interaktivní program. 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. Zúčastnit se můžete jednak dvoudenního semináře, lze se ovšem domluvit i na vaší vícedenní
účasti na soustředění v roli trenérského asistenta. Workshop je určen nadšeným zájemcům o rozšíření
svých trenérských dovednosti, kteří budou připraveni v průběhu pořádaných aktivit vstoupit na kurt,
komunikovat s hráči a aktivně se zapojit do vedení tréninkového procesu.
Mimo jiné tak můžete očekávat:
-

minimálně 4 tréninkové jednotky, jichž budete nedílnou součástí,
(video)rozbory 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 27. – 28. července 2019 je 10 osob. Výběr účastníků v případě
většího zájmu provede TMK na základě došlých přihlášek.
Časový plán:
-

předpokládaný začátek - sobota 27. 7. v 9:00 hod,
předpokládaný konec - neděle 28. 7. večeří v 18:00 hod,
přesný harmonogram bude určen na místě.

Ekonomické podmínky - účastnický poplatek za seminář ve výši 1000,- Kč obsahuje:
-

ubytování z 27. na 28. 7.,
oběd – večeři – snídani - oběd – večeři,
cestu si účastníci hradí samostatně.

Doplňující informace:
-

podmínkou účasti je mít alespoň 3. trenérskou třídu, workshop je však vhodný i pro držitele
licencí 2. a 1. trenérských tříd,
seminář je určen především trenérům mládeže (zejména žáků a mladších juniorů),
možná je účast i pouze na jednom „výukovém“ dni, avšak zájemci o dvoudenní účast budou mít
v případě vyššího počtu přihlášek přednost (máte-li zájem pouze o jednodenní účast,
kontaktujte Pavla Floriána pavel.florian@czechbadminton.cz),
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-

-

lze se domluvit i na vícedenní účasti v průběhu celého kempu (25. – 30. 7.) nebo jeho části –
např. víkendový workshop + 1 až 2 dny, kdy trenér bude fungovat v roli asistenta (zde prosím
opět kontaktujte P. Floriána),
seminář je součástí plánu TMK ČBaS na rozšíření aktivit v oblasti vzdělávání trenérů s cílem
zlepšovat a sdílet společné badmintonové know-how,
účast na semináři lze využít k prodloužení trenérských licencí.

Přihlášení na seminář:
-

prostřednictví webových stránek Českého badmintonového svazu,
přihlášky online – https://czechbadminton.cz/skoleni/trener/263697
nejpozději do 15. 7. 2019.

V Praze dne 1. 7. 2019
Pavel Florián
Vedoucí sportovního úseku / Projektový manažer ČBaS
Markéta Osičková
Lektorská rada TMK ČBaS
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