A Modern Játék
“Sok fiatal játékos érkezik a felnőtt futball világába és
küzdenek a rájuk nehezedő óriási nyomással, idővel, a
térrel, és a fizikai kihívásokkal. Sokan közülük
egyszerűen nem rendelkeznek szilárd alapokkal, sem az
egyéni képességek, sem a kis csoportos játékok
területén, ami elengedhetetlen a sikerhez.”
“COERVER® Coaching 34 éves tapasztalatával, és
folyamatos fejlődésével lehet ennek a tudásnak az
alapja.”

Üdvözlettel,

Alf Galustian
Co-Founder
COERVER ® Coaching
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1984-ben, Wiel Coerver gondolkodása, és munkássága
inspirálta, Alfred Galustiant és Charlie Cooke-ot, hogy
megalapítsák, amit ma mindenki Coerver® Coaching-nak
ismer a világon.

Női Labdarúgás
Világszerte a női futball egyre jelentősebb mértékben növekszik
és fejlődik.
Az USA-ban és az északi országokban, közel azonos a férfi és a
női labdarúgók száma.
A Coerver®Coaching a női labdarúgók számára, Kristine Lilly-vel
közösen dolgozta ki és fejleszti mind a mai napig rendszerét.
A Coerver® Coaching rendszere, remekül illeszthető, a nemzeti
női labdarúgás fejlesztési stratégia részévé, illetve a
korosztályos, és kiemelt klubcsapatok képzési rendszerébe.
„A Coerver® Coaching-nak története van, és hiteles, a legjobb
futball oktatási program, amit valaha láttam. Egész karrierem
alatt a Coerver® képzéssel dolgoztam, és ez segített hozzá, hogy
jobb játékos legyek.„
KRISTINE LILLY - Női labdarúgó világbajnok - USA

Coerver® Girls képzés célja
- Bemutatni, a részvevőknek, hogy az 1984-es alapítás
óta a Coerver® Coaching milyen fejlődésen ment
keresztül. Melyek a képzés legfontosabb szempontjai a
Coerver® Coaching számára, a játékosok, és a csapat
szempontjából is.
- Bemutatni azt a képzési megközelítést, amit a Coerver®
Coaching képvisel, a hagyományos edzésmódszerekhez
képest. Fő hangsúlyt helyezve a kis csoportos
játékokra,
és
a
több
kapus
játékokra.

Coerver® Girls képzés célja
- Bemutatni azt, hogy MIÉRT?, HOGYAN? és MIT? tanítunk,
és hogyan fejleszti ez a játékosok képességein túl a
csapat képességeit és tudását.
- Bemutatni az együttműködési, és oktatási utunkat. Milyen
lehetőségei vannak a csapatoknak, játékosoknak,
edzőknek, szervezeteknek, óvodáskortól egészen a
felnőtt játékosokig.
- Bemutatni, azt folyamatot, mellyel a Coerver® Coaching
letette a névjegyét a női labdarúgás világában, különös
tekintettel Japánra, és az USA-ra

A Coerver® Girls tanfolyam tartalma
- 1 napos képzési program a Coerver® Magyarország
Igazgatójának és Technikai Igazgatójának vezetésével
- 2 óra elméleti oktatás
- 4 óra gyakorlati képzés
- Ebéd
- Tanúsítvány a tanfolyamon való részvételről
- 5 kredit pont, az MLSZ Edzőképző Központjától
- Kristine Lilly tanfolyami jegyzet, gyakorlatokkal és
játékokkal
- 30% Adidas vásárlási kedvezmény a résztvevőknek

08:30 – 09:00 / Regisztráció
09:00 – 09:15 / Coerver® Girls képzés bemutatása
09:15 – 10:00 / Előadás #1
10:00 – 10:15 / Szünet & Érkezés a pályára
10:15 – 11:15 / Gyakorlat #1
Napi program
11:15 – 11:25 / Szünet & Érkezés a pályára
11:25 – 12:25 / Gyakorlat #2
12:25 – 13:15 / Ebéd
13:15 – 14:00 / Előadás #2
14:00 – 14:15 / Szünet & Érkezés a pályára
14:15 – 15:45 / Gyakorlat #3
15:45 – 16:00 / Csapat fotó
16:00 – 17:30 / Képzési összegzés / Q&A / Tanúsítvány
átadás
17:30 / Képzés zárása

A Coerver® Girls tanfolyam ára: 40.000 Forint/fő

Jelentkezni a képzésre, a WWW.COERVER.HU weboldalon,
képzések menüponton belül, az edzőképzések között lehet.
Minden képzésünket helyszín, és időpontmegjelöléssel
közzéteszünk a weboldalon, illetve a Facebook-on egyaránt.
Az összes képzésünk elszámolható a TAO program speciális
képzéseként 50-50%-os kategóriában. Ha ez ügyben kérdése,
vagy más képzésből fel nem használt TAO-s pénze van a
rendszerben, akkor is bátran forduljon hozzánk egyeztetésre.
További 1 napos, 5 kredites tanfolyamjaink:
- Coerver® Intro képzés
- Coerver® Play Like The Stars
- Coerver® Futsal
Képzésekkel kapcsolatban érdeklődik, vagy szeretne
helyszíne lenni a következő Coerver® tanfolyamnak, akkor
az alábbi elérhetőségeken is érdeklődhet, tájékozódhat:
Vámosi László
+3670/677-5515
vamosi.laszlo@coerver.hu

