LECH CONFERENCE 2013

Tematem przewodnim IV Lech Conference jest Szybkość w fazach przejściowych. Faza przejściowa
trwa tylko parę sekund, ale to właśnie zdolność zorganizowania się w tej krótkiej chwili może przesądzić
o losach meczu. Najlepsze zespoły atakują z myślą o obronie i bronią z myślą o ataku.
Jednym z największych mistrzów faz przejściowych jest José Mourinho, który powiedział kiedyś:
Wszyscy mówią, że stałe fragmenty gry wygrywają spotkania, ale ja myślę, że to fazy przejściowe są
kluczowe. Zawodnicy muszą się nauczyć czytać grę, aby wiedzieć, kiedy założyć pressing i kiedy
przejść do obrony.
Za Mourinho Real Madryt nawet w ataku pozycyjnym grał tak, aby jak najszybciej przejść pod bramkę
przeciwnika. Jeśli tracił piłkę, to nie zawsze cała drużyna uczestniczyła w pressingu. Często czterech
zawodników zostawało nad linią piłki, aby w momencie odzyskania piłki mieć przewagę i wyprowadzić
skuteczny kontratak.
W dzisiejszym futbolu wszystkie topowe drużyny dążą do tego, aby jak najszybciej organizować się
podczas fazy przejściowej. Gra obronna bardzo wszystkich drużyn bardzo się poprawiła i coraz trudniej
zdobyć bramkę z ataku pozycyjnego. W związku z tym trzeba upatrywać szansę w momentach, gdy
rywal jest niezorganizowany w obronie a okazji do tego jest dużo, bo w każdym meczu zespół traci
posiadanie piłki wielokrotnie.

Podczas konferencji poruszymy także temat odkrywania talentów. O tym arcyważnym aspekcie pracy
trenera opowie Duńczyk Rasmus Ankersen. Przez większość swojego życia był on związany z futbolem
jako szkoleniowiec i piłkarz, a później zbadał słynne szkółki jamajskich sprinterów, etiopską wioskę,
która wydała na świat kilku mistrzów olimpijskich i południowokoreańskie zagłębie kobiecych gwiazd
golfa. W swoich badaniach nad talentem odkrył, że często to wytrwała praca i zdolność do poświęceń
tworzą mistrzów. Jak twierdzi sam Ankersen: zwycięzca to przegrany, który przeanalizował swoje błędy.
Świadomości potrzeby szybkiego działania w fazach przejściowych oraz postaw, które mogą wyzwolić
ukryty talent można uczyć już tych najmłodszych. Na IV Lech Conference pokażą to trenerzy
młodzieżowi Feyenoord Rotterdam, Dinamo Zagrzeb, Manchester United i Lecha Poznań.
Eamon Mulvey (Manchester United) - zanim jego obiecującą piłkarską karierę przerwała kontuzja,
reprezentował barwy Stockport Country i Manchesteru City. Właśnie w tym drugim klubie rozpoczął
pracę jako szkoleniowiec młodzieży. Od 2003 roku jest jednak związany z klubem z Old Trafford. Pełni
tam
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Ugo Klingor (Dinamo Zagrzeb) - chorwacki szkoleniowiec, architekt zwycięstwa zespołu Dinamo
Zagrzeb w ubiegłorocznej edycji turnieju Lech Cup. Jego podopieczni zaprezentowali ofensywny,
skuteczny futbol, pozostawiając w pokonanym polu tuzy światowego futbolu takie jak Chelsea, Borussia
Dortmund czy Barcelona. Ugo Klingor ma tytuł naukowy z kinezjologii nauki dotyczącej mechaniki ruchu
i aktywności fizycznej, którą wielu ekspertów uważa za kluczową w nowoczesnym futbolu.
Gerard Rutjes (Feyenoord Rotterdam) - już od dwóch kadencji jest odpowiedzialny za pion szkolenia
młodzieży w Feyenoordzie Rotterdam. Holenderski klub od lat stawiany jest jako modelowy przykład
szkolenia najmłodszych. Gerard Rutjes jest koordynatorem prac z zawodnikami poniżej 13. roku życia.
Ciekawostką jest, że obecnie asystentem Gerarda Rutjesa jest były gwiazdor Bayernu Monachium - Roy
Makaay.
Rasmus Ankersen - Były piłkarz i trener, obecnie coach biznesu i specjalista od poszukiwania talentów.
Jego obiecującą karierę piłkarską przerwała kontuzja i podobnie jak wielu innych graczy postanowił
poszukać swojej szansy w pracy szkoleniowca. Przypadek Simona Kjaera - obrońcy Lille i byłego
podopiecznego Ankersena spowodował jednak, że zaczął on analizować talent, rozwój oraz tajniki
odkrywania ukrytego potencjału. Ten wychowanek duńskiego Midtjylland na etapie juniora był zupełnie
niewyróżniającym się zawodnikiem. Zainspirowany tym przypadkiem Ankersen rzucił pracę trenera
i odwiedził kilka ośrodków znanych z masowej produkcji talentów. Dotarł do szkółki jamajskich
sprinterów,
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południowokoreańskiego zagłębia kobiecych gwiazd golfa. Wnioski ze swoich podróży oraz wieloletniej
analizy talentu przedstawił w bestsellerowej książce The Goldmine Effect, którą na polskim rynku ma
pojawić się w 2014 roku.
Cennik Konferencja Trenerów Piłki Nożnej Lech Conference
Cena [brutto w zł]

Do 30.09.2013

Do 31.10.2013

Do 24.11.2013

Ulgowa

99

129

159

Normalna

159

189

249

Osoba chcąca uczestniczyć w konferencji jest proszona o rejestrację w systemie Lech Poznań Events
i dokonanie zgłoszenia na grudniowe wydarzenie. Następnie prosimy o uiszczenie opłaty zgodnie
z powyższym cennikiem. Dopiero po wniesieniu odpowiedniej kwoty rezerwacja zostanie potwierdzona
i będą Państwo uprawnieni do uczestnictwa we wszystkich prelekcjach III Lech Conference.
Obowiązuje cena ważna w dniu dokonania zgłoszenia uczestnictwa w konferencji. System umożliwia
natychmiastowe dokonanie przelewu z Państwa konta na rachunek naszego pośrednika PayU.
Zgłoszenie nieopłacone (w odpowiedniej wysokości) wygasa po 7 dniach. Miejsca są ograniczone.
Obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy.
Do ceny ulgowej uprawnieni są studenci i uczniowie, którzy nie ukończyli 26. roku życia. O statusie
studenta decyduje ważność legitymacji w dniu konferencji.

Dodatkowa informacja:
Uczestnicy mogą już teraz nabyć płytę DVD zawierającą fragmenty prelekcji, które zostaną
przeprowadzone podczas IV. edycji Lech Conference. Będzie ona też zawierać materiał filmowy z
tegorocznych rozgrywek Lech Cup U-12. Płyta zostanie dostarczona na Państwa adres w przeciągu
trzech miesięcy po konferencji. W tej chwili można ją nabyć w promocyjnej cenie 39 zł. Po konferencji
będzie kosztowała 59 zł.
W cenie promocyjnej można też zakupić płytę DVD z zeszłorocznej, III. edycji konferencji. Płyta zawiera
fragmenty prelekcji przeprowadzonych 08.12.2011 r. na II Lech Conference. Ponadto można na niej
znaleźć finał Lech Cup U-12 rozegrany 10.12.2011 r. Cena promocyjna w tej chwili wynosi 29 zł.
https://lechconference.lechpoznan.pl/rejestracja

