W dniach 3 - 4 lipca 2011 r. w ramach Ajax Summer Talent Camp we Wrocławiu odbędzie się seminarium
szkoleniowe dla trenerów piłki nożnej. Jest to wyjątkowa okazja zapoznania się z metodami szkoleniowymi i
„tajemnicą” sukcesów Youth Academy Ajax Amsterdam. Koszt udziału w seminarium wynosi 150 PLN od osoby,
wszystkie szczegóły dostępne są na stronie www.ajaxsoccercamp.pl w zakładce „Seminarium”. Poniżej
przedstawiamy informacje o programie i harmonogramie seminarium.
Seminarium dla trenerów
03 - 04 lipca 2011
AWF Wrocław, budynek P-4
Tematyka seminarium
1. SKAUTING - nabór i selekcja dzieci i młodzieży do Akademii Piłkarskiej Ajaxu Amsterdam.
Jedną z przyczyn niskiej efektywności szkolenia dzieci i młodzieży jest brak trafnych kryteriów selekcyjnych.
Prawidłowa selekcja gwarantuje wychowanie większej liczby dobrych piłkarzy.
- jakie są tajemnice i sposoby na wyławianie talentów w wieku dziecięcym
- prognoza rozwoju młodego piłkarza
- T.I.P.S - 4 kryteria oceny kandydata
2. TAKTYKA - organizacja działao piłkarza w systemie gry 3:4:3 (U9-13) oraz 4:3:3 (U14-19)
- podstawowe zasady organizacji gry w fazie posiadania piłki
- podstawowe zasady organizacji gry w fazie po stracie piłki
- podstawowe zasady organizacji gry w fazie przejścia z obrony do ataku (transition game)
3. KONCEPCJA MAŁYCH GIER 4:4
Mottem przewodnim Ajaxu w szkoleniu młodych zawodników jest - „gry w piłkę uczy się przede wszystkim poprzez
grę w piłkę”
- organizacja gry 4:4 (tematyka będzie połączona z częścią praktyczną na boisku)
4. INNOWACYJNOŚĆ MYŚLI SZKOLENIOWEJ AJAXU
Na przykładzie ostatnio otwartej w Ajax Youth Academy - „Adidas mi Coach Performance Centre)
PROWADZĄCY
- Eddie van Scheik
- Robin Pronk
HARMONOGRAM
3 lipca - niedziela
13:30 - 14:30 rejestracja uczestników
14:30 - 15:30 lunch
16:00 - 19:00 panel tematyczny
4 lipca - poniedziałek
10:00 - 11:15 trening pokazowy
12:00 - 15:00 panel tematyczny
15:30
lunch/wydawanie certyfikatów
Osoby zainteresowane noclegiem na terenie kompleksu AWF Wrocław informujemy, że istnieje możliwośd
wykupienia miejsca noclegowego w domu studenckim „Spartakus” ul. Mickiewicza 98 (obok „Stadionu
Olimpijskiego”) w cenie 45 PLN od osoby (pokoje 2 i 3 osobowe). Rezerwacji można dokonad pod numerem: 71 347
32 86 lub e-mailowo: spartakus@awf.wroc.pl. Podczas rezerwacji prosimy o zaznaczenie, że pobyt dotyczy
seminarium w trakcie Ajax Summer Talent Camp.

