
Každý účastník kurzu získá: 
- 2 hodiny teoretických přednášek  
- 4 hodiny praktických ukázek na 
hřišti  
- slevu 30% na DVD Coerver® 
Coaching "Play Like The Stars"  
- možnost zakoupit dres adidas® z 
kolekce Coerver® Coaching 
- certifikát o absolvování školení 
- výukové materiály 

Termín a místo kurzu:  
21. února 2015 
SMILOVICE 

Cena: 1.245,- Kč  

Pro více informací nás kontaktujte 
telefonicky na čísle 602 311 164 
nebo e-mailem na info@coerver.cz

Pro všechny trenéry, kteří mají zájem o  studium treninkové 
metody  Coerver® Coaching jsme připravili systém, který umožnuje 
začínajícím i zkušeným trenérům využívat přednosti tohoto tréninkového 
programu. Prvním krokem je jednodenní školení "Úvod do 
metody Coerver® Coaching". Na toto školení následně navazují další 
3 kurzy, na  kterých detailně představíme účastníkům školení filosofii, 
přístup a jednotlivé skupiny cvičení a drily.  

Obsah školení: 
Historie a současnost Coerver® Coaching 
Přístup k tréninku dle Coerver®  
Coerver® Pyramida rozvoje hráče  
Coerver® Coaching Most dovedností  
Coerver® cvičení a drily v praxi 

Program školení: 
09:30 - 09:45 Zahájení  
09:45 - 10:30 Přednáška: Tréninková metoda Coerver© Coaching 
10:45 - 12:45 Praxe na hřišti: Ball mastery, Receiving & Passing, 1 on 1  
12:45 - 13:15 Oběd 
13:15 - 14:00 Přednáška: Coerver© Pyramida rozvoje hráče a 
Coerver© Most dovedností 
14:00 - 16:00 Praxe na hřišti: Speed, Finishing, Group Play  
16:30 - 17:00 Otázky a odpovědi, shrnutí a předání diplomů 

Kdo vás bude školit? 
Jiří Vorlický - Instruktor Coerver® Coaching ČR 
Pavel Šustr - Instruktor Coerver® Coaching ČR 

Registruj se na www.coerver.cz

Kurz 1 - Úvod do metody Coerver© Coaching 
Jednodenní školení určené trenérům mládeže, kteří chtěji získat informace o 
tréninkové metodě Coerver© Coaching.  
Školení obsahuje 2 hodiny teorie a 4 hodiny praktických ukázek na hřišti.

Kurzy a školení Coerver® Coaching 
Buď lepším trenérem, staň se Coerver® Specialistou! 

21. února 2015 
SMILOVICE 
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