
KONFERENCJA SZKOLENIOWA 

"PRZYGOTOWANIE FIZYCZNE W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET" 

To już dziesiąty raz gdy spotkamy się na seminarium szkoleniowym przeznaczonym dla trenerów pracujących 

z kobietami.  

ORGANIZATORZY -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Polski Związek Piłki Nożnej i Keepers Foundation zapraszają na konferencje pt. "PRZYGOTOWANIE 

FIZYCZNE W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET" 

30 października 2017 r. w Warszawie, na  obiektach "Warszawianki" chcemy zaproponować 

kolejne szkolenie dla trenerów. W bezpośrednim i bliskim kontakcie z prelegentami 

uczestnicy mają możliwość rozmowy, zadawania pytań i testowania wszelkich rozwiązań  

i zastosowań treningowych. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Centrum Futbolu Warszawianka 

ul. Merliniego 2 

02-511 Warszawa 
 Jedynie 15 minut komunikacją miejską z dworca PKP -  Warszawa Centralna  i zaledwie 100 metrów od głównej ulicy 

Puławskiej. 

PRELEGENCI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOÃO GARCIA 

Trener bramkarek reprezentacji Portugalii. Pracuje w Estoril Praia gdzie nadzoruje pion bramkarski w męskich 

kategoriach U14, U15 i U16 oraz kobiecego futbolu w U19 i drużynie seniorek. Od trzech lat jest także trenerem 

bramkarek w reprezentacjach Portugalii: seniorskiej oraz U19, U17 i U16. 

MAŁGORZATA JURA 

Fizjoterapeuta, terapeuta manualny, trener przygotowania motorycznego. Specjalizuje się w ortopedii, terapii stopy,          

a także doborem indywidualnych wkładek ortopedycznych i sportowych dla dzieci i dorosłych.  Zajmuje się  

profilaktyką i fizjoterapią  sportową a także przygotowaniem motorycznym sportowców. 

SANDRA ZYLLA 

Trener w zespole MKS Gwiazda Prószków (II liga kobiet), fizjoterapeuta, trener mentalny. Trener przygotowania 

motorycznego Elite Performance. Posiada kilkuletnie doświadczenie trenerskie w pracy z dziećmi oraz dziewczętami. 

NICK PEARCE 

Trener z przeogromnym doświadczeniem 11. lat temu rozpoczął swą pracę w Red Bull New York. Potem przez blisko 

7 lat pracował w Birmingham City FC Ladies. Dziś łączy obowiązki szkoleniowe  w Crewe Alexandra Ladies,                 

w akademii Oldham Athletic oraz Manchester United Foundation. 

LUCA BORTOLI 

Rozpoczynał w sektorze dziecięcym i młodzieżowym w Modena Calcio, doświadczył także pracy  w UEFA jako 

operator finałów kobiecej Champions League. Dziś - od półtora roku - prowadzi  z sukcesami żeńską drużynę 

Sassuolo Calcio. 

DOCHÓD Z SEMINARIUM --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dochód jak zawsze przeznaczymy dla tych, którzy potrzebują wsparcia.  



Joanna Węcławek to reprezentantka Polski do lat 17 w piłce nożnej oraz zawodniczka klubu Ekstraligi AZS 

Wrocław. Podczas z jednego z treningów doznała poważnej kontuzji. Diagnoza – zerwane więzadło krzyżowe                   

w kolanie. Jest już po operacji, a teraz czeka ją najcięższy okres w życiu sportowca - długa i żmudna rehabilitacja. 

Powrót do pełnej sprawności to nie tylko ciężka praca Asi, ale również bardzo kosztowny proces, który spoczywa na 

barkach młodej piłkarki. Dlatego - poprzez przekazanie dochodu z seminarium - chcemy pomóc Asi wrócić jak 

najszybciej na boisko! 

Zbiórkę funduszy prowadzi Fundacja "Gramy Razem" z Tychów. 

PROGRAM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08:00 - 08:45  rejestracja i poczęstunek kawowy 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

08:45 - 08:50     otwarcie seminarium 

08:50 - 09:50     Nick Pearce 

09:50 - 10:50     Małgorzata Jura, Sandra Zylla 

10:50 - 11:50     Joao Garcia 

11:50 - 12:50     Luca Bortoli 

12:50 - 13:40     obiad  

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

13:40 - 14:40     Nick Pearce 

14:40 - 15:40     Małgorzata Jura, Sandra Zylla 

15:35 - 15:50     konkurs dla uczestników i przerwa kawowa 

15:50 - 16:50     Joao Garcia 

16:50 - 17:50     Luca Bortoli 

17:50 - 18:00    zakończenie i rozdanie certyfikatów 

 

W konferencji powinni uczestniczyć głównie trenerzy z piłki nożnej kobiet. Trenerzy z piłki nożnej męskiej 
mogą także zgłosić się do udziału w konferencji.  Certyfikaty będą honorowane przez LZPN  i PZPN.  Dla trenerów 
z klubów LZPN przewiduje się dofinansowanie - zwrot kosztu dojazdu busem/pks/pkp w jedną stronę,  
po okazaniu biletu za przejazd  i połowę kosztów uczestnictwa po przedstawieniu certyfikatu z konferencji. 
Istnieje możliwość zwrotu kosztów za przejazd prywatnym środkiem lokomocji (do ustalenia z LZPN). Termin 
rozliczenia  - w ciągu 7 dni od dostarczenia ww. dokumentów,  lecz nie później niż do 13 listopada 2017 r. 
Zainteresowanych wyjazdem zbiorowym  - busem - z Lublina, z dofinansowaniem Lubelskiego ZPN prosimy                         
o zgłoszenie na adres lubelski@zpn.pl  w terminie do 24.10.2017 r. Przy liczbie 15-20 pasażerów, odpłatność 
wyniesie 30-25 zł./osoba.  Wyjazd  w dniu 30 bm. z parkingu, ul. Filaretów 44 (obok siedziby LZPN), godź. 6:00. 
 

INFORMACJE I ZAPISY ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Koszt uczestnictwa w konferencji  wynosi 80 zł. 

Uczestnicy otrzymują obiad, poczęstunek kawowy, materiały szkoleniowe i konferencyjne oraz certyfikat. 

Wpłaty należy kierować na konto: 

 

KEEPERS FOUNDATION  

43-470 Istebna 1300 

Konto: 84 1240 6218 1111 0010 6300 8730 

koniecznie z dopiskiem "SEMINARIUM" 

 

Zgłoszenia oraz wszelkie informacje: karina@keepersfoundation.pl   i pod numerem: 508 695 873 - Marek Dragosz 

 
Wydarzenie można śledzić na Facebooku        https://www.facebook.com/events/344721489301570/ 
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