
Tomasz TCHÓRZ (ur. 28 kwietnia 1992 r.) – trener młodego pokolenia (bardzo młodego pokolenia i już w Ekstraklasie).  Kluby: Ruch Izbica (wychowanek, juniorzy),  
AMSPN Hetman Zamość (juniorzy), Wisła Płock (juniorzy), Start Krasnystaw,  MKS Polonia Warszawa (juniorzy),  Avia Świdnik,   Omega Stary Zamość,  Stal Kraśnik,  
 Mazur Karczew. Trener piłkarski z licencją UEFA A i UEFA A Elite Youth. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobył m.in. w Portugalii, Holandii, na Litwie 
 i w Anglii. Na przestrzeni lat zaangażowany w pracę z drużynami do lat 14 w akademii piłkarskiej Wisły Kraków i CF Belenenses (Lizbona) oraz z drużynami do lat 10 
 i 12 w akademii piłkarskiej Legii Warszawa. W profesjonalnej piłce nożnej do niedawna związany był z litewskim FK Trakai (A-lyga), w którym pracował jako drugi 
trener pierwszego zespołu w sztabie Jose Antonio Vicuñy. A-lyga to na Litwie taka ,,nasza Ekstraklasa’’. Klub  w eliminacjach Ligi Europy przeszedł dwie rundy 
eliminacji, a przegrał dopiero z Partizanem Belgrad 1:1 i 0:1. Obecnie w 2018 r. to samo stanowisko pełni w klubie polskiej Ekstraklasy - Wiśle Płock SA, pracując 
ponownie w sztabie  J. A. Vicuny, za którym przeniósł się do nowego klubu. T. Tchórz jest absolwentem prestiżowych studiów podyplomowych Master of Business 
Administration (MBA) – Sports Management na uczelni Maastricht School of Management. Teoretyczne doświadczenie w temacie Periodyzacji Taktycznej zdobył 
podczas zajęć z autorem metodologii Vítorem Frade, które wsparł praktycznym doświadczeniem podczas odbywania stażu w pierwszej drużynie Southampton F.C. 
prowadzonej przez Mauricio Pellegrino. 
 

 

Wydawnictwo specjalistyczne, książka Dorastanie w grze – wszechstronny rozwój zawodnika autorstwa Tomasza Tchórza i Mateusza Ludwiczaka 
Książka Dorastanie w grze – wszechstronny rozwój zawodnika. Kategoria wiekowa U8-U12 zawiera najnowsze informacje dotyczące metody pracy zwanej nielinearną 
pedagogiką, sposobu jej wdrażania i realizacji podczas jednostek treningowych. Ponadto ukazuje wyniki  badań wskazujących jej skuteczność w pracy trenerskiej. Jako środki 
wspierające rozwój zawodnika pod względem umiejętności techniczno-taktycznych występują fundamenty gry określane „jako zbiór zasad dających zawodnikom możliwość 
szybkiego rozwiązania problemów taktycznych, z którymi  spotykają się w sytuacjach boiskowych”. Szczegółowo opisane i przejrzyście wyjaśnione na grafikach pozwolą trenerom na 
zgłębienie taktycznych aspektów ich pracy. Książka zawiera także informacje o tym w jaki sposób budować jednostkę treningową oraz jak należy dostosować plan szkolenia do wieku 
rozwojowego zawodników.  Opis narzędzia ewaluacji oraz wyniki na jego podstawie stanowią ostatnią część książki, która posłuży do poszerzenia horyzontów na temat oceny 
postępów zawodników. 

                    
O wartości książki świadczyć może zaangażowanie ludzi, którzy zdecydowali się napisać do niej przedmowy – Israel Teoldo da Costa (Universidade Federal de Viçosa), António Fonte 
Santa (SL Benfica Lizbona) oraz Carlos Fernandes (SL Benfica Lizbona). 

 
Jako, że we współczesnym świecie piłki nożnej zawodnicy stale zmuszani są do podejmowania decyzji w sposób kreatywny i inteligentny, uważam, że ta książka może pomóc wielu 
trenerom w kształtowaniu piłkarzy wykwalifikowanych do tego rodzaju gry, która staje się za każdym razem coraz bardziej wymagającą. 
                                                                                                                                                                                                                                                             – Israel Teoldo da Costa 

 

http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=203&id_sezon=83


Czytając książkę: 
• dowiesz się czym jest nielinearna pedagogika i jakie są jej cele w szkoleniu dzieci i młodzieży; 
• poznasz aktualny podział fundamentów gry oraz sposób wprowadzania ich do procesu treningowego; 
• otrzymasz odpowiedź w jaki sposób dostosować plan szkolenia do wieku rozwojowego zawodników; 
• poznasz i zrozumiesz jakie gry są najlepsze dla rozwoju zawodników; 
• dowiesz się w jaki sposób zbudowana jest jednostka treningowa oparta na nielinearnej pedagogice oraz fundamentach gry;  
• nauczysz się jak analizować i oceniać przyczyny, a nie skutki działań zawodników na boisku. 

 
Kolejna publikacja – książka „PERIODYZACJA TAKTYCZNA – LOGIKA Z INNEGO ŚWIATA”/autor: Tomasz Tchórz, Dominika Tchórz 

Każdy z nas ma swoją Ideę Gry opartą na związanych z nią Fundamentach Gry. Należy być także świadomym tego, że posiadanie Idei Gry jest tylko początkiem w drodze do sukcesu. 
Zaproponujemy ci zrozumienie Idei i fundamentów gry przez całkowicie nowy sposób pojmowania metodologii piłki nożnej – Periodyzacji Taktycznej. 

Dzięki tej publikacji/ciekawej książce dowiesz się: 
– jak przygotować Ideę gry opartą o Periodyzację Taktyczna i skutecznie wdrażać ją w proces treningowy; 
– w jaki sposób przygotować Morfocykl standardowy według Periodyzacji Taktycznej. 
 

 

 

 

 


