
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 

 

 

WARSZTATACH  SZKOLENIOWYCH 

których tematem przewodnim będzie 

"Analiza meczu oczami trenera" 

Szkolenie odbędzie się w dniu 16.02.2013 r. 

w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie 

 

 

Szkolenie realizowane będzie jako jednodniowe sympozjum, składające się z dwóch części 

teoretycznych, które poprowadzą  Remco Ten Hoppen oraz Jakub Myszkorowski.  

 

Projekt kierowany jest dla trenerów pracujących z grupami młodzieżowymi od U-7 oraz z 

zespołami seniorskimi . Głównym celem warsztatów jest przekazanie wiedzy pozwalającej 

na przeprowadzenie wnikliwej analizy gry i wykorzystywanie jej w treningach i komunikacji z 

zawodnikami. 

  

 

  REMCO TEN HOOPEN 

  

 

Trener oraz koordynator z wieloletnim doświadczeniem. W swojej karierze trenerskiej 

współpracował z wieloma klubami holenderskiej Eredivise, obecnie jest odpowiedzialny za 

analizę gry pierwszej drużyny NEC Nijmegen , jest także dyrektorem departamentu młodych 

talentów oraz asystentem trenera w zespołach U10 – U19 NEC Nijmegen. Pełni też rolę 

trenera – edukatora w Holenderskim Związku Piłki Nożnej (KNVB). 

http://www.accorhotels.com/pl/hotel-3383-novotel-warszawa-centrum/media.shtml


Podczas warsztatów „Analiza meczu oczami trenera” Remco Ten Hoopen poprowadzi swój 

autorski program : 

„ Analiza meczowa, a indywidualne podejście mentalne do zawodników 

podczas treningu” 

Powszechnie wiadomo jak ważna jest ciągła analiza gry drużyny, zarówno własnej, jak                        

i przeciwnika. Jednakże poza aspektem taktycznym i fizycznym, często zapominamy o 

indywidualnych cechach mentalnych zawodników. W trakcie wykładów przedstawiony 

zostanie system połączenia tych dwóch, niezmiernie ważnych aspektów treningu 

piłkarskiego. 

  

 

JAKUB MYSZKOROWSKI 

 

 

Trener, analityk i scout piłkarski – doświadczony „bank informacji” reprezentujący 

niestandardowe połączenie wiedzy z zakresu szkolenia, piłki nożnej, analizy treści walki 

sportowej oraz analizy profili psychologicznych i kulturowych zawodników. Ponadto 

specjalista w zakresie zagadnień takich jak: motywacja w piłce nożnej, zarządzanie relacjami 

kulturowymi i interpersonalnymi w drużynie, ocena potencjału zawodnika, odżywianie                    

w profesjonalnym sporcie. Jako trener-analityk współpracował z Reprezentacją Polski w piłce 

nożnej oraz z wieloma klubami polskiej ekstraklasy. Wybitny specjalista, łączący bogate 

doświadczenia zdobyte na zachodzie ze znajomością realiów polskiej piłki nożnej. 

Podczas warsztatów „Analiza meczu oczami trenera” poprowadzi swój autorski program: 

„Analiza systemowa w piłce nożnej - rozpoznanie rywala” 

Analiza we współczesnym futbolu może być fantastycznym narzędziem, jeśli jest używana 

świadomie i planowo. Podczas wykładu zaprezentowany zostanie model zorganizowania 

pracy analitycznej w makrocyklu oraz przykłady konkretnych obserwacji analitycznych. 

  

 

 



Ramowy plan szkolenia: 

  

09:00 - 09:30 - Rejestracja uczestników 

09:45 - 10:00 - Uroczyste rozpoczęcie 

10:00 - 12:00 - Remco Ten Hoopen - Czym jest futbol? - Jak obserwować i wyciągać wnioski 

12:15 - 14:00 - Jakub Myszkorowski - Analiza systemowa w piłce nożnej - rozpoznanie 
rywala część 1 

14:00 - 15:00 - Lunch 

15:00 - 17:00 - Remco Ten Hoopen - Co wyróżnia futbol holenderski na tle innych 
przykładów, w jaki sposób udało się osiągnąć ten poziom 

17:00 - 17:30 - Rozdanie certyfikatów , uroczyste zakończenie szkolenia 

   

  

Cena za uczestnictwo: 

Zgłoszenia i przelew do 09.02.2013 - 169 PLN 

Zgłoszenia i przelew po 09.02.2013 - 199 PLN 

Szkolenie będzie prowadzone w formie jednodniowych warsztatów. 

  

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest dokładne wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego na stronie: 

  

  

oraz dokonanie wpłaty:  

Krzysztof Nowakowski Football Center  Spółka z o.o. 

ul. Mangalia 4/114 

02-758 Warszawa 

Numer konta: 72 2490 0005 0000 4520 5210 6347 

 

http://www.knfc.pl/pl/formularz.html

