Tisztelt Pályázók!
A Magyar Labdarúgó Szövetség stratégiájában – így a látvány-csapatsportok támogatásában
(a továbbiakban: TAO) is – az elkövetkezendő pályázati időszakban ismét kiemelt szerepet
játszik a képzés.
A 2016/17-es támogatási időszakban lehetőségük van általános képzés jogcímen a
korábbiakon felül az alábbi képzések igénybevételére:
BOSU® Labdarúgás Specifikus Instruktori Edzőképzés
és
Coerver® Coaching, illetve Coerver® képzés
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a 2016/2017. évi támogatási időszakban az MLSZ
szervezésében meghirdetésre kerül az - Instabil közegben történő edzésmódszerek,
korosztályos fejlesztési specifikumban, labdarúgás sportágra kidolgozva labdarúgó edzőknek,
Bosu® fejlesztő eszközökkel - edzői tanfolyam, illetve Coerver® Coaching, Coerver®
képzési lehetőség.
Az egyes képzések helyszínei és időpontjai a jelentkezők számától függően később kerül
kitűzésre.
A tanfolyamokhoz kapcsolódó tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze.
BOSU® Labdarúgás Specifikus Instruktori Edzőképzés
A tanfolyamon minden licence-vel rendelkező kolléga részt vehet, az edző kollégák a képzés
elvégzése után 5 kreditpontot kapnak.
A tanfolyam részvételi díja: 50.000 ft/fő.
Részletes tájékoztató a sporteszközökről és az edzőképzésről az alábbi elérhetőségen kérhető:
Brenner Péter, Bosu-Hungary Kft: 30-532-0502, brenner.peter@bosu-hungary.hu
A BOSU® Labdarúgás Specifikus Instruktori képzésen résztvevő minden edző a tanfolyam
elvégzésről tanúsítványt kap.
Az alábbi video anyagokban megtekinthető az edzésmódszer, az eszközök használata edzések
közben:
https://www.youtube.com/watch?v=acjx0xycV3s
https://www.youtube.com/watch?v=rEbsQ2TV9vs
Coerver® Coaching, illetve Coerver® képzési lehetőség
A látvány-csapatsport támogatásra pályázó sportszervezetek az alábbi szintű COERVER
képzéseken vehetnek részt:

1) COERVER Intro (edzők részére): a bruttó 40.000 ft/fő: 1 napos regionális vagy
klubszintű (min. 5fő) edzőképzés a Coerver®Magyarország igazgatójának, vagy
Technikai igazgatójának vezetésével - 4 Kredit pont;
2) Youth Diploma 1 (edzők részére): bruttó 80.000 ft/fő: 2 napos (12 órás) tanfolyam,
melynek témája a Coerver® Filozófia megértése, a Coerver® Coaching
Játékosfejlesztési Rendszere és a hatékony edzéstervezés - 6 Kredit pont;
3) Youth Diploma 2 (edzők részére): 100 000 ft/fő: 2 napos (12 órás) tanfolyam, mely
középpontjában a Coerver® csapatjáték alkalmazása és oktatása, felépítése az egyéni
képességeken és a kiscsoportos játékokon keresztül - 6 Kredit pont.
Azok az edzők, akik nem vettek még részt COERVER képzésen akár a COERVER Intro, akár a
Youth Diploma 1 képzésre jelentkezhetnek, ugyanakkor a Youth Diploma 2 képzés nem
kezdhető el a Youth Diploma 1 tanúsítvány nélkül.
4) Play Like The Stars (edzők részére): 45.000ft/fő: 1 napos képzési program a Coerver®
Magyarország igazgatójának vagy Technikai igazgatójának vezetésével - 3 Kredit
pont.
5) Futsal (edzők részére): 45.000ft/ fő: a képzés középpontjában az egyéni képességek, és
a kis csoportos játék áll; szakszerű, játék specifikus labdás ügyesség fejlesztés, első
labdaérintés, 1 az 1 elleni játék; speciális labdaérzékelés talppal - 3 Kredit pont.
6) Női futball képzés (edzők részére): 45.000ft/fő: speciálisan női labdarúgással
foglalkozó számára - 4 Kredit pont.
Részletes tájékoztató a képzésről az alábbi elérhetőségen kérhető:
Vámosi László, Coerver® Magyarország Kft. 70-677-5515, vamosi.laszlo@coerver.hu
A Coerver® Coaching, illetve Coerver® képzésen résztvevő minden edző a tanfolyam
elvégzésről tanúsítványt kap.
Videó linkek:
Promó Coerver®: https://www.youtube.com/watch?v=lmPlt2NHLPU
Coerver® Magyarország edzőképzés összefoglaló:
https://www.youtube.com/watch?v=XDcvbR5bWWA
Coerver® Edzőképzés Magyarország (interjúkkal): https://www.youtube.com/watch?v=Um0StTcwqw
Coerver® Angol igazgatójával készült interjú a magyarországi képzésen:
https://www.youtube.com/watch?v=kkTt_X12qho

