
DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA AKADEMII MŁODYCH ORŁÓW   

W LUBLINIE/boisko ORLIK przy Al. Racławickich 7. 

                                                  Po rekomendacji z Lubelskiego ZPN,  decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej opiekę szkoleniową w Akademii 

Młodych Orłów w Lublinie w funkcji TRENERA KOORDYNATORA AMO - od  września 2015 roku sprawował 

będzie trener ARTUR GADZICKI.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

        W związku z tym, że trener Tomasz Jasik musiał zrezygnować z  pracy w AMO (miał pełnić funkcję Asystenta 

Trenera), gdyż  podjął pracę w klubie z drużyną uczestniczącą w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów,  

   - LUBELSKI ZPN przyjmuje zgłoszenia kandydatów (trenerów piłki nożnej) na funkcję ASYSTENTA  

TRENERA AMO w terminie do dnia 21 września br. Szczegóły informacji na stronie głównej  www.lzpn.pl 

================================================================================ 
Akademia Młodych Orłów w Lublinie jest projektem Polskiego Związku Piłki Nożnej, realizowanym  

we współpracy z Lubelskiem Związkiem Piłki Nożnej i Urzędem Miasta Lublin - obejmującym szkolenie dzieci 

w wieku 6-11 lat (kategorie: SKRZAT 6-7 lat, ŻAK 8-9 lat, ORLIK 10-11 lat). 

W roku szkolnym (sezonie) 2015/2016 do Akademii Młodych Orłów mogą uczęszczać dzieci (chłopcy i dziewczęta)  

w kategorii: 

• SKRZAT - dzieci urodzone w roczniku 2010 (grupa II), 2009 (grupa I) 

• ŻAK - dzieci urodzone w roczniku 2008 (grupa II), 2007 (grupa I)  

• ORLIK - dzieci urodzone w roczniku 2006 (grupa II), 2005 (grupa I) 

 

Zajęcia są bezpłatne i prowadzą je wykwalifikowani trenerzy. Każde dziecko zakwalifikowane do Akademii otrzyma 

bezpłatnie sprzęt sportowy i dwa razy w tygodniu będzie mogło uczestniczyć w zajęciach, które będą się odbywały  

na boisku ORLIK przy Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego przy Al. Racławickich 7.  

Jeżeli dziecko posiada  już przynależność klubową nadal będzie mogło uczęszczać na zajęcia w klubie oraz w AMO. 

ZAPRASZAMY na  „Dni Talentu”, czyli testy sprawdzające predyspozycje do uprawiania piłki nożnej. Na podstawie 

testów/sprawdzianów  przeprowadzony zostanie nabór do Akademii na rok szkolny 2015/2016. Dodatkowe terminy 

przewidziane są dla dzieci pracowników sponsora głównego Akademii Młodych Orłów - firmy Biedronka.  

Harmonogram „Dni Talentu”/boisko ORLIK/adres: Al. Racławickie 7: 

 25.09.2015 (piątek):  

godz. 16:00-19:00 kategoria SKRZAT (rocznik 2009-2010),  

godz. 19:00-20:00 dzieci pracowników Biedronki (kategoria SKRZAT rocznik 2009-2010). 

 26.09.2015 (sobota):  

godz. 09:00-11:00 dzieci pracowników Biedronki (kategorie ŻAK r. 2007-2008  i ORLIK r. 2005-2006), 

godz. 11:00-14:00 kategoria ŻAK (rocznik 2007-2008),  

godz. 16:00-19:00 kategoria ORLIK (rocznik 2005-2006).  

 27.09.2015 (niedziela):  

godz. 09:00-11:00 dzieci pracowników Biedronki (we wszystkich kategoriach).  

godz. 11:00-14:00 termin dodatkowy dla kat. SKRZAT, ŻAK, ORLIK. 

Zapraszamy w jednym z powyższych terminów. Dziecko musi przybyć z rodzicem lub upoważnioną przez rodziców 

osobą pełnoletnią. Na miejscu należy wypełnić odpowiedni formularz. Dziecko musi posiadać podstawowy sprzęt 

sportowy: koszulka, spodenki, skarpetogetry, obuwie i ewentualnie dres. Sprawdzanie talentu dziecka na tle rówieśni-

ków można będzie obserwować z miejsca wyznaczonego przez organizatorów. Zainteresowani, którzy wysłali już 

zgłoszenie na ,,Dni Talentu” otrzymali zwrotną informację co do uczestnictwa w sprawdzianach/testach.  

Formularz zgłoszeniowy do „Dni Talentu” dla kolejnych zainteresowanych można pobrać ze strony  

www.laczynaspilka.pl/akademia-mlodych-orlow.html i przesłać na adres amo@lzpn.pl  

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres amo@lzpn.pl  

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami dotyczącymi: testów-sprawdzianów w ramach ,,Dni Talentu’’, programu 

szkolenia dla poszczególnych kategorii wiekowych, założeniach - wizji AMO w Polsce. 
 

                                                                                                                                Lubelski Związek Piłki Nożnej 
 Załączniki  w zakładce:  Szkolenie - AMO 
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