Polski Związek Tenisowy, Miasto Kalisz, Akademia Kaliska
oraz Akademia Trenerów Tenisa zapraszają na
XXXII Konferencję Trenerów Tenisa
by

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniach 24-26 września 2021 r. odbędzie się po raz kolejny w
Kaliszu, XXXII Konferencja Trenerów Tenisa

Temat przewodni Konferencji: Jakość i jeszcze raz jakość
•

Organizatorzy: Polski Związek Tenisowy, Akademia Trenerów Tenisa

•

Partnerzy wydarzenia: Miasto Kalisz, Akademia Kaliska
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

•

Miejsce konferencji: Kampus Akademii Kaliskiej, ul. Poznańska 201-205, 62-800 Kalisz

UWAGA: UCZESTNICTWO W KONFERENCJI DAJE PODSTAWĘ DO ODNOWIENIA LICENCJI PZT

PROGRAM
PIĄTEK 24.09
od godziny 12.00 warsztaty dla instruktorów oraz trenerów pracujących w programach NPUT oraz
PIT - współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE DLA PROWADZĄCYCH NPUT ORAZ PIT
TEMAT DNIA: „Od przedszkola do….. Wimbledonu”

•
•
•

Efektywne nauczanie Tenisa w dużych grupach, czyli coś (nie tylko) dla NPUT-ów
Jak nauczyć dobrej techniki bez …,,nauki”
Nauczanie serwisu jeszcze raz, ale nieco inaczej i bardziej efektywnie

•

Najlepsze półkolonie oraz obozy tenisowe (wyczynowe, rekreacyjne, każde….) doświadczenia tych,
którym się powiodło

•
•
•
•

Powrót do źródeł, czyli jak dbać o jeszcze większą jakość podczas każdej lekcji
Rozwój przyszłego zawodnika pomiędzy 9 a 11 rokiem, jak prowadzić dziecko, by zostało zawodnikiem
Wnioski z PIT, Talentiady, turniejów Talenciaki - co możemy zrobić jeszcze lepiej
Wnioski z kontroli merytorycznych przeprowadzonych w klubach NPUT w latach 2020-2021, co
możemy zrobić bardziej efektywnie.

SOBOTA 25 WRZEŚNIA
TEMAT DNIA: nauczanie i doskonalenie umiejętności taktyczno technicznych na kolejnych poziomach
zaawansowania

•
•
•
•
•

Doskonalenie serwisu i returnu
Metodyka doskonalenia pracy nóg oraz krycia kortu
Nauczanie i doskonalenie umiejętności atakowania do siatki 6,8,10,12,14,18 latka
Uczenie i doskonalenie serwisu – podejście zintegrowane
Różnice w nauczaniu techniki, taktyki i pracy nóg, pomiędzy dzieckiem, nastolatkiem i dorosłym
zawodnikiem.

NIEDZIELA 26 WRZEŚNIA
TEMAT DNIA: rozwój zawodniczy od podstaw do kadry

•

Rozwój od zera do bohatera, czyli jakich błędów nie wolno popełnić, jeśli chcemy wychować
prawdziwego zawodnika

•

Trening zintegrowany na różnych etapach rozwoju raz jeszcze – jak go przygotować naprawdę
perfekcyjnie

•

Nowoczesne nauczanie do okresu dojrzewania – jak poprowadzić rozwój zawodników od skrzata do
seniora

•

Serwis: co powinien umieć 8,9,10,12- latek, żeby jako dojrzały zawodnik, umiał perfekcyjnie serwować
pod presją

Tradycją naszych konferencji jest, że uczymy się od najlepszych. Stąd starannie dobrany skład zaproszonych
wykładowców. „Gwiazdą” międzynarodową będzie znany już w Polsce z prowadzenia kursów high performance
Simon Wheatley. Wspomagać go będą nasi trenerzy kadr PZT - w tym Mieczysław Bogusławski oraz Tomasz
Iwański. Uczestniczyć także będą specjaliści, pracujący z młodymi zawodnikami, w tym prowadzący z wielkimi
sukcesami obozy i półkolonie min. Piotr Unierzyski, Karolina Bulwan, Alicja Stoińska, Maciej Łojko.
W trakcie konferencji będziemy mówić, jak w nowoczesny sposób dbać o prawidłowy rozwój tenisistów oraz jak
uniknąć największych błędów hamujących ich karierę, czy to u trenujących „dla zdrowia”, czy zawodników.
Zajęcia będą miały, w zdecydowanej większości, charakter praktyczny i wszystkie będą na korcie. Jesteśmy
przekonani, że każdy trener, czy to pracujący z dziećmi, zawodnikami wyczynowymi czy ambitnymi amatorami,
znajdzie coś dla siebie.
Specjalne miejsce w naszych sercach zajmuje Babolat, który jest naszym partnerem od początku. Jego misją jest
„Dzieci to przyszłość” , a celem, by tenis był atrakcyjny i przystępny dla przyszłych mistrzów. Dlatego jako jedyna

firma tenisowa, w ostatnich latach przeprowadzili badania dotyczące rozwoju i motoryki najmłodszych
tenisistów. Pierwszego dnia konferencji przedstawią jak na podstawie badań dostosowali sprzęt do potrzeb dzieci
i juniorów. Nasi goście przedstawią także nowości w swojej ofercie na czele z naciągiem RPM Soft oraz opowiedzą
o warunkach kontraktów trenerskich i zawodniczych.
Dzięki wsparciu PZT, Babolata oraz władz Miasta Kalisza koszty udziału będą symboliczne.
Udział w warsztatach w dniu 24 września jest bezpłatny dla uczestników konferencji, trenerów prowadzących
zajęcia z NUPT-u (muszą być na oficjalnej liście PZT), prowadzących zawodników w ramach programów PIT
oraz słuchaczy kursów instruktorskich ATT. Udział w konferencji w dniach 25, 26 Września dla ww specjalnych
cenach.
ZAPISY TYLKO POPRZEZ FORMULARZ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYykyva01lNw2pc1sLbNYDHdXhHf09sgGfCgzBLDftXf8qmA/vie
wform

Przy zapisach i opłaceniu wpisowego do 11 września 2021 r. przygotowaliśmy specjalne warunki uczestnictwa
WE WSZYSTKICH TRZECH dniach konferencji (cena jest taka sama bez względu na ilość dni) :
- szkoleniowcy posiadający licencję PZT – wpisowe - 220 zł,
- trenerzy pracujący w klubach NUPT, prowadzący zawodników w ramach programu PIT (muszą być na
oficjalnej liście i zatwierdzeni przez PZT) -100 zł
- uczestnicy kursów ATT 2019/21 – 100 zł
- pozostali 300 zł,
Zgłoszenia po terminie lub na miejscu 400 zł.
Detale dotyczące płatności zostaną podane w mailu potwierdzającym udział
Początek konferencji 24 Września br. przewidujemy na godzinę 12.00, początek zajęć w pozostałych dniach –
godzina 10.00.
Propozycja noclegów w oficjalnym hotelu będzie przedstawiona w komunikacie nr 2.

