Stredoslovenský futbalový zväz

974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 93
REKVALIFIKAČNÝ SEMINÁR TRÉNEROV 3. TRIEDY
NA EURO B LICENCIU
DOŠKOĽOVACÍ SEMINÁR TRÉNEROV 2. a 3. TRIEDY

TMK SsFZ Vás na základe Vašej prihlášky pozýva na doškoľovací seminár pre
trénerov 2. triedy a 3. triedy a rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy, ktorý sa
bude konať dňa 10. novembra 2007 (sobota) v Banskej Bystrici v budove Fakulty
humanitných vied UMB, Tajovského 40, v miestnosti č. 313, 3. poschodie.
Program seminára (doškolenie 4 hodiny teória – body 1 – 5
rekvalifikácia 8 hodín teória, 4 hodiny prax - body 1 - 13) :
08.15 – 09.00 prezentácia účastníkov
09.00 – 09.30 otvorenie seminára ( Kováč, Nemec, Štefaňák)
09.30 – 11.00 skúsenosti s uplatnením talentovaných hráčov (doc. Vengloš)
11.15 – 12.45 aktuálne trendy v príprave mladých futbalistov (Kocian)
5. 12.45 – 13.15 slávnostné vyhlásenie ankety Tréner roka SsFZ
13.15 – 14.00 prestávka, ukončenie doškoľovacieho seminára
14.00 – 14.45 možnosti rozvoja technických zručností v hale – praktické
ukážky (Kudry – telocvičňa)
14.45 – 16.00 nové trendy v rozvoji rýchlostných schopností – praktické ukážky +
teória (Sylvestr – telocvičňa)
16.00 – 16.30 prestávka
16.30 – 17.00 aktuálne trendy vo výklade pravidiel futbalu (V.Lehoťan)
17.00 – 17.30 skúsenosti s výchovou mladých hráčov (Štrba)
17.30 – 18.00 výchova osobností v podmienkach výkonnostného futbalu (Štulajter)
18.00
ukončenie rekvalifikačného seminára
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Vážený pán tréner,
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pri prezentácii pred začatím doškoľovacieho a rekvalifikačného seminára Vás žiadame
o odovzdanie:
doškoľovací seminár
starý licenčný preukaz resp. trénerský preukaz (pokiaľ aj ten stratil platnosť)
ústrižok pošt. poukážky s úhradou účastníckeho poplatku 300.- Sk
1 ks fotografie pokiaľ je potrebné vystaviť aj trénerský preukaz
rekvalifikačný seminár
starý trénerský aj licenčný preukaz
ústrižok pošt. poukážky s úhradou účastníckeho poplatku 700.- Sk
2 ks fotografie rozmer 2,5 x 2 cm (presne dodržať)
Tešíme sa na Vašu účasť!
Mgr. Vojtech Kováč
predseda TMK SsFZ

PeadDr. Peter Štefaňák
RTM SFZ

