Piąta edycja warsztatów piłkarskich Marcina Gabora przewiduje dwie lokalizacje - Kraków (07.12) i Warszawa
(14.12). Poniższe informacje odnoszą się do szkolenia w Krakowie. Warto zwrócić uwagę, że tym razem chcemy
ułatwić wzięcie udziału osobom pracującym w dni powszednie. Oba spotkania mają ustalone terminy sobotnie, aby
obecność nie kolidowała z pracą zawodową.
Oto najważniejsze informacje, dotyczące warsztatów.
I. Termin - 7 grudnia, godzina 10:00
II. Miejsce szkolenia - Kraków
III. Czas trwania szkolenia - około 7-8 godzin
IV. Plan warsztatów:
1. Wprowadzenie - filozofia piłki nożnej
2. Budowanie świadomości na bazie różnych grup zawodowych w futbolu
3. Rozumienie i wzajemna zależność podstawowych zagadnień taktycznych
a. ustawienie
b. taktyka
c. strategia
d. system
e. praktyczne przykłady na niezrozumienie powyższych zagadnień
5. Ustawienie jako jeden z najważniejszych aspektów
6. Rodziny ustawień
a. przedstawienie kategorii
b. omówienie poszczególnych ustawień
c. ćwiczenie warsztatowe z wykorzystaniem fragmentu meczu
7. Wyjaśnienie fachowej terminologii piłkarskiej
a. rozebranie na czynniki pierwsze ponad 60 pojęć
b. odwołania praktyczne
8. Dowiedzenie błędnego postrzegania futbolu w Polsce
a. ponad 50 haseł - wyświechtanych, bzdurnych frazesów
b. wszystko poparte autentycznymi wypowiedziami
c. szczegółowe wytłumaczenie niskiego stanu wiedzy na podstawie prawidłowej interpretacji faktów
9. Tematy zastępcze jako lek na niewiedzę
10. Analiza gry zawodnika
a. rady dla scouta/obserwatora
b. prezentacja ponad 30 kryteriów obserwacji
c. ćwiczenie praktyczne - analiza gry piłkarza podczas fragmentu meczu
d. dyskusja na podstawie obserwacji uczestników
11. Analiza gry drużyny

a. wyszczególnienie kryteriów obserwacji
b. ćwiczenie praktyczne - analiza gry drużyny podczas fragmentu meczu
c. dyskusja na bazie oceny uczestników
12. Taktyka piłki nożnej
a. gra obronna
- przedstawienie zasad
- wykład poparty grafikami oraz animacjami
b. gra ofensywna
- przedstawienie zasad
- wykład poparty grafikami oraz animacjami
V. Prowadzący szkolenie - Marcin Gabor.
Gabor to do niedawna drugi trener Cracovii. Jest człowiekiem związanym z futbolem od wielu lat. Najpierw pracował
jako dziennikarz prasowy oraz telewizyjny, poznając ten zawód od podszewki i dostrzegając wszelkie merytoryczne
niedoskonałości środowiska żurnalistycznego. Przez lata zdobywał potrzebną fachową wiedzę w Niemczech i do dziś pod wieloma względami - uznaje piłkę w tym kraju za wzór. Jednak filozofia piłkarska Marcina Gabora to "projekt
autorski", który wykorzystuje na własne potrzeby, ale pragnie też swoimi spostrzeżeniami dzielić się z innymi. Gabor
od dawna funkcjonuje w roli analityka taktycznego, współpracującego z klubami w Polsce i kilku krajach Europy. W
2008 roku powołał do życia pierwszą w Polsce agencję scoutingowo-analityczną, zaś od 2010 roku rozwija swoją
ścieżkę trenerską. Najpierw piastował funkcję szkoleniowca oraz dyrektora sportowego w Skrze Częstochowa, by
następnie pracować jako asystent Wojciecha Stawowego w GKS-ie Katowice. Potem był zatrudniony w Cracovii, z
którą wywalczył awans do ekstraklasy, a obecnie postanowił podjąć pracę na własny rachunek jako pierwszy trener.
W ostatnim czasie krótko pełnił funkcję trenera i dyrektora sportowego Stali Sanok.
VI. Cena szkolenia:
1. wpłata dokonana do 10 listopada: 290 złotych
2. wpłata dokonana po 10 listopada: 330 złotych (pojedyncze zgłoszenie)
a. zgłoszenie dwóch osób - 10% rabatu dla każdego z uczestników
b. większa liczba zgłoszeń - rabaty ustalane indywidualnie
Kwota obejmuje również materiały pomocnicze oraz "słodki catering".
W przypadku wycofania zgłoszenia przez uczestnika do 20 listopada, zostaje zwrócona cała należność. Po tym
terminie 50% sumy zostaje zaksięgowane jako koszty organizacyjne.
VII. Zgłoszenia prosimy kierować na adres szkolenia@scoutingpro.pl.
Każde zgłoszenie musi zawierać:
a. personalia kandydata
b. miejsce zamieszkania (bez adresu)
c. wybraną lokalizację i datę warsztatów
d. powód chęci wzięcia udziału w szkoleniu
e. informację, skąd uczestnik dowiedział się o warsztatach (szczegółowo)
Marcin Gabor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania warsztatów w tym ostatnim przypadku gwarantowany jest zwrot pełnej kwoty wpłaconej przez uczestnika.

