
ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE, BA NYMBURK A ČEZ BASKETBALL NYMBURK
pořádají v rámci turnaje „Crystal Bohemia Cup 2017“

 

Torsten Loibl (GER) & William Crossan (USA) 

seminář se uskuteční 

ve středu 4. ledna 2017 ve Sportovním centru Nymburk, Sportovní 1801

PROGRAM SEMINÁŘE:

08:45 – 10:15 Prezence účastníků, zahájení semináře
Bonus č. 1:  Otevřený trénink japonského RD kadetů (9:00 - 10:00) v centrální hale SC Nymburk
 
10:15 – 11:30 Torsten Loibl: Zónový presink na polovině hřiště - princip a ukázky cvičení 
  praktická přednáška v centrální hale 
11:45 – 13:00 Torsten Loibl: Dovednostní soutěže jako nástroj k rozvoji dovedností    
   praktická přednáška v centrální hale    
13:15 – 14:00 William Crossan: Hodnoty v trénování
   teoretická přednáška v kinosále 
Bonus č. 2:  Utkání mezinárodního turnaje Crystal Bohemia Cup 2017 Japonsko - ASE Paks (od 16:00)  
  a BA Nymburk - Česká republika (od 18:00) v hale ZŠ Komenského 

TORSTEN LOIBL
sportovní ředitel a trenér mládeže Japonské basketbalové federace, bývalý trenér Chemnitz 99ers (Německo 
ProA) a Toyota Alvark (Japonsko JBL), trenér roku v Japonsku (2007) a Německu (2011) 

WILLIAM CROSSAN 
magistr na Xavier University v oboru sportovní administrativa a bakalář přírodních věd na Berry College, 
výzkumný pracovník Institutu sportovní etiky Erica Liddella, ředitel mezinárodní křesťanské sportovní 
organizace Athletes in Action v ČR 

PŘIHLÁŠKY NA SEMINÁŘ:

1) Přihlaste se nejpozději do 31. prosince 2016 na e-mail: tkapralek@cbf.cz a zároveň uhraďte účastnický 
poplatek 200,- Kč na účet číslo 1716905504/0600 (konstantní symbol 308, specifický symbol 133, 
variabilní symbol = rodné číslo, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení trenéra).  

2) Přihlaste se v  průběhu prezence před zahájením semináře a uhraďte účastnický poplatek 300,- Kč 
v hotovosti. 

Pro urychlení registrace a omezení administrativy na místě žádáme účastníky o upřednostnění první varianty. 
Jiné způsoby registrace než body 1 nebo 2 nejsou možné (např. nelze zaslat přihlášku prostřednictvím e-mailu a 
následně zaplatit na místě v hotovosti jen 200 Kč).

Bonus č. 3: 
Při účasti 2 a více trenérů z 1 klubu je účastnický poplatek 150,- Kč / osobu, při účasti 4 a více trenérů z   
1 klubu 100,- Kč / osobu (platí pouze pro přihlášku zaslanou elektronicky nejpozději do 31. 12. 2016).


