
ČeskÁ basketbalovÁ Federace, ba NYmburk a ČeZ basketball NYmburk
pořádají v rámci turnaje „Crystal Bohemia Cup 2016“

 

 

seminář se uskuteční 

v neděli 3. ledna 2016 ve sportovním centru Nymburk, sportovní 1801

ProGram semINÁŘe:

09:30 – 10:00 Prezence účastníků, zahájení semináře
 

10:00 – 11:45 torsten loibl: rozvoj dovedností na základě věkových období a z pohledů nároků elitního
   basketbalu 

praktická přednáška v  hale 

12:15 – 13:00 ron backes: 3d kaučování     sImultÁNNĚ tlumoČeNo 
teoretická přednáška v učebně

13:15 – 14:00 ron backes: klíče k maximálnímu nasazení  sImultÁNNĚ tlumoČeNo
teoretická přednáška v učebně

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

RON BACKES 
certifikovaný lektor 3Dimensional coaching, spolupráce s basketbalovými družstvy NCAA, bývalý atlet 
(reprezentant USA ve vrhu koulí, účastník OH 1992) 

PŘIHlÁŠkY Na semINÁŘ:

1) Přihlaste se nejpozději do 31. prosince 2015 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 prezentace před zahájením semináře a uhraďte v hotovosti účastnický poplatek 
300,- Kč. 

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

boNusY pro účastníky semináře:

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 hromadnou přihlášku zaslanou elektronicky nejpozději do 31. 12. 2015).

Účastníci semináře budou mít zajištěn volný vstup do haly ZŠ Komenského na utkání turnaje Crystal Bohemia 
Cup BK Pardubice U17 - Česko U17 (od 16:00) a Slovensko U17 - BA Nymburk U17 (od 18:15). 


