
 

 



 

Play and coach the English way! 

 

Wszyscy młodzi piłkarze marzą o grze w finałach rozgrywek i wygrywaniu pucharów i mistrzostw. 

Ale umiejętności potrzebne do osiągania sukcesów są liczne i zróżnicowane. Możliwość, siła, determinacja 

są oczywistymi wymaganiami, lecz postawa i zdyscyplinowanie mają również ogromne znaczenie. Zawsze 

jednak gra w futbol musi być powodem radości, to zwiększa szanse by ich prawdziwy, sportowy potencjał 

został w pełni zrealizowany - to słowa Davida Bailey'a, szefa działu rekrutacji i identyfikacji talentu                          

w angielskim Accrington Stanley FC, a wcześniej w Bolton Wanderers i Blackpool FC. 

W pierwszy weekend czerwca wszyscy młodzi piłkarze od 7 do 13 roku życia mają niepowtarzalną okazję 

poznać angielskie metody szkoleniowe. The Future Game Camp to prestiżowe zgrupowanie piłkarskie 

przeznaczone dla najmłodszych adeptów futbolu oraz trenerów grup dziecięcych i młodzieżowych. Do 

Płocka na obiekty tamtejszej Wisły od 5 do 7 czerwca zaprasza Football Academy, największa w Polsce 

elitarna sieć szkółek piłkarskich dla dzieci. 

- Mamy niebagatelne doświadczenie w tworzeniu okazji do konfrontacji angielskiej myśli szkoleniowej                                      

z rozwiązaniami stosowanymi w Polsce – mówi Radosław Soperczak, prezes fundacji Football Academy 

Group. Nasze wcześniejsze inicjatywy we współpracy z brytyjskim Bolton Wanderers przez kilka lat z rzędu 

cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników. 

Podczas trzydniowego zgrupowania, trenerzy z brytyjskiego Accrington FC przeprowadzą między innymi 

profesjonalne sesje treningowe oraz testy ze znakiem jakości Premier League, w czasie których zawodnicy 

będą mogli zaprezentować i rozwinąć swoje umiejętności, a także nauczyć się podstawowych zwrotów 

piłkarskich w języku angielskim. W Future Game Camp weźmie udział 66 zawodników z całej 

Polski. Każdy uczestnik otrzyma specjalny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu 

oraz piłkarskie pamiątki. 

Wraz z cytowanym na wstępie trenerem Bailey'em do Polski zawitają dwaj trenerzy Accrington FC - David 

Fitzgerlad, który odpowiada w za pion rozwoju młodzieży, a wcześniej również pracował w Boltonie oraz 

Duncan Fearnhead nadzorujący dział rekrutacji oraz program szkolenia dzieci od 5 do 11 roku życia, kiedyś 

także szkoleniowiec w Burnley FC oraz organizator obozów szkoleniowych w Paris St. Germain.  

Doświadczeni szkoleniowcy będą dzielić się swoją wiedzą nie tylko z młodymi piłkarzami. W tym samym 

bowiem czasie Football Academy zaprasza trenerów zajmujących się kształceniem dzieci i młodzieży na 

seminarium szkoleniowe. Spotkanie z angielskimi trenerami to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń, 

a także wzbogacenia własnej wiedzy i warsztatu trenerskiego. Na trenerów czekają wykłady i panel 

dyskusyjny oraz zajęcia praktyczne na stadionie płockiej Wisły. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat 

ukończenia. Niewątpliwą gratką jest fakt, że seminarium jest darmowe. Warto więc się pospieszyć z 

rejestracją - liczba miejsc jest ograniczona. 

 


