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Bogata droga zawodowa poparta doskonałymi statystykami i rozległą 

wiedzą czyni z Raymonda Verheijena, lidera i niepodważalną markę w 

piłce nożnej. Jego innowacyjne metody i podejście spotkały się z 

ogromnym uznaniem trenerów na całym świecie. Nowatorski program 

Football Coach Evolution został opracowany by pomóc trenerom i ich 

drużynom osiągnąć założone cele poprzez samokształcenie i obiektywną 

analizę działań.

Po raz kolejny polscy trenerzy będą mieli okazję głębiej zapoznać się z 

obiektywnym podejściem Raymonda Verheijena do piłki nożnej.

Nasze jednodniowe szkolenie jest skierowane do wszystkich trenerów, 

którzy chcą podnosić poziom swojej wiedzy i czerpać ją od najlepszych. 

Uczestnicząc w tym kursie otrzymasz informacje, które pomogą ci 

rozwinąć się jako Trenerowi i zmaksymalizować sukces Twojego zespołu.

O PROWADZĄCYM



DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

TRENER / KONSULTANT: 

MISTRZOSTWA EUROPY:        MISTRZOSTWA ŚWIATA:

2000 – Holandia, Frank Rijkaard (półfinał) 2002 – Korea Płd., Guus Hiddink (półfinał)

2004 – Holandia, Dick Advocaat (półfinał) 2006 – Korea Płd., Dick Advocaat, 

2008 – Rosja, Guus Hiddink (półfinał)  2010 – Korea Płd.,(wyjście z grupy) 

2012 – Rosja, Dick Advocaat    2014 – Argentyna (finał) 

 

TRENER PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO / KONSULTANT

Glasgow Rangers

Barcelona (Liga Mistrzów 2006)

Zenit St Petersburg (Puchar UEFA 2008)

Chelsea (Puchar FA 2009)

Manchester City



O SZKOLENIU

Football Coach Evolution stworzyła unikalną i rozpoznawalną markę w 

edukacji trenerów piłki nożnej. Kursy skierowane są dla tych, którzy szukają 

drogi rozwoju dla siebie oraz swoich drużyn.

Nowa okazja by wyjść poza strefę swojego komfortu, nowa szansa na rozwój!

Jeśli kiedykolwiek chciałeś być częścią wyjątkowego kursu trenerskiego, nie

wahaj się. Klimat szkolenie będzie służył jednak tylko tym, którzy naprawdę

chcą się rozwijać. Jeśli bierzesz udział dla certyfikatu i bardziej myślisz o

przerwie kawowej zamiast podnosić jakość swojego myślenia i utrzymywać

je na najwyższym poziomie – to szkolenie nie jest dla Ciebie.

Szkolenie będzie składać się z 3 bloków - każdy po 60 min. W każdej części 

uczestnicy poznają zasady skutecznego treningu w kontekście:

1)  Taktyki w piłce nożnej – komunikacja (między partnerami z drużyny). 

2)  Podejmowania decyzji – rozumienia / postrzegania gry 

 (przez zawodnika w danej sytuacji boiskowej)

3)  Wykonania podjętej decyzji (przez zawodnika) – techniki w piłce nożnej

PLAN SZKOLENIA

10:30 – 10:50  Rejestracja 

11:00 – 12:00  Zasady komunikacji. Trening taktyczny.

12.00 – 12.20  Przerwa kawowa

12.20 – 13.20  Podejmowanie decyzji. Trening rozumienia / postrzegania gry.

13.20 – 13.40  Przerwa kawowa 

13:40 – 14.40  Wykonywanie decyzji. Trening techniki piłkarskiej.

14:40   Wręczenie certyfikatów 

15:00   Zakończenie



   UWAGA! 
   Całe szkolnie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski.
   Tłumaczem będzie trener piłki nożnej z licencją UEFA A
   Prelegent posługiwać się będzie językiem angielskim.

   
   
   CERTYFIKATY:
   Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają certyfikaty 
   Football Coach Evolution.

CENA: 
280 zł (brutto)
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona!
Przerwy kawowe w cenie szkolenia. 

BILETY / KONTAKT
Wyślij zgłoszenie (imię, nazwisko, organizacja i telefon kontaktowy oraz ewentualne dane do 

faktury proforma) na adres mailowy: wfapolska@gmail.com

    https://bit.ly/2rzehem      wfapolska@gmail.com 

   @WFA_Poland        +48 607 144 230
 



MIEJSCE: 

Golden Floor Plaza
Al. Jerozolimskie 123A 
02-017 Warszawa


