
Szkółka bramkarska KeeperLeo Luzino wraz z Michałem Chamera 
zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w I letnim obozie dla 
bramkarzy. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa na Pomorzu, która ma na 
celu zorganizowanie profesjonalnych zajęd dla bramkarzy, bez względu na 
wiek, płed oraz aktualnie prezentowane umiejętności. Zajęcia w trakcie 
obozu dopasowane będą do indywidualnych umiejętności i możliwości, tak 
by każdy mógł nauczyd się jak najwięcej w czasie dopasowanym do 
możliwości zawodników. Treningi prowadzone będą zarówno w małych 
grupach jak i indywidualnie. 
 
Prócz treningów bramkarskich na boisku bądź hali, przewidziane są zajęcia z 

aerobiku, treningi na siłowni (dla bramkarzy w odpowiednim wieku), wyjazd na basen oraz analiza gry 
bramkarzy na najwyższym poziomie (prezentacje multimedialne oraz video). Uczestnicy obozu będą mieli 
okazje spotkad się również z bramkarzem grającym, na co dzieo w Ekstraklasie. 
 
Wszyscy uczestnicy objęci zostaną ubezpieczeniem. 
 
Zajęcia prowadzid będą Michał Chamera (odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy w Pomorskim ZPN oraz w 
OSSM w Gdaosk, pracownik AWFiS w Gdaosku (asystent w Zakładzie Piłki Nożnej), ponadto koordynator i 
trener szkółki bramkarskiej w klubie Gedania 1922 Gdaoska. Bramkarz min. takich klubów jak Arki Gdynia, 
Polonii Warszawa, Piasta Gliwice, Bałtyku Gdynia). 
 
Paweł Radecki (założyciel Szkółki bramkarskiej Keeper Leo Luzino, współpracując min. z drużynami Wikęd 
Kębłowo V liga, pracujący z młodymi bramkarzami: Patryk Kołtowski - Bałtyk Kołobrzeg, Maria Lioska - 
Kadra Województwa Pomorskiego rocznik 1995), oraz Piotr Klecha były zawodnik Lechii Gdaosk trener 
takich zespołu jak Pogoni Lębork czy Pomezania Malbork. 
 
Obóz zorganizowany będzie w Luzinie (strona www.gosrit.luzino.pl) 
 
Wymagania: 
- bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza (zaświadczenie lekarskie) 
- dyscyplina 
- umiejętnośd pracy w zespole 
- wypełniony formularz zgłoszeniowy 
 
Termin obozu  18-24.07.2011 r. 
 
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejnośd zgłoszeo. 
 
Cena pobytu (w tym wyżywienie 3 posiłki dziennie oraz ubezpieczenie): 650 zł, 
 
zaliczkę w wysokości 250 zł należy wpłacad na konto: Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne ul 
Mickiewicza 22 84-242 Luzino 27 1020 4649 0000 7202 0106 4336 
z dopiskiem obóz bramkarski 2011. 
 
Kontakt i więcej informacji : Paweł Radecki (501-104-483, email radecki_pawel@interia.pl), Michał 
Chamera 

http://www.gosrit.luzino.pl/
mailto:radecki_pawel@interia.pl

