Coerver® Coaching to znany na całym świecie system szkolenia inspirowany wiedzą holenderskiego trenera Wiela Coervera, który w 1974
roku doprowadził Feyenoord do triumfu w Pucharze UEFA). W latach
70′ Coerver rozpoczął pracę nad stworzeniem innowacyjnego programu rozwoju umiejętności młodych piłkarzy. Program został opracowany
w 1984 przez Alfreda Galustiana i gwiazdę Chelsea – Charlie Cooke’a.
Koncentrował się na nauczaniu mistrzowskiego panowania nad piłką
(ball mastery) i na rozwijaniu umiejętności gry 1 na 1. Następnie system
został rozszerzony o wszystkie aspekty indywidualnej i zespołowej gry
ofensywnej, tworząc kompleksową Piramidę Rozwoju Zawodnika (Pyramid of Player Development).
Coerver® Coaching to ogólnoświatowy, kompleksowy system szkolenia
piłkarskiego, zawierający wszystkie elementy niezbędne do wychowania i ukształtowania zawodnika na najwyższym poziomie. Skierowany
jest do wszystkich piłkarzy i trenerów, ale szczególnie dopasowany do
młodych zawodników w wieku 4-16 lat. Metoda wykorzystywana jest
w topowych klubach i federacjach na całym świecie. W Polsce oficjalnie funkcjonuje od 1 stycznia 2011 roku.

„Coerver Coaching jest najlepszą metodą uczenie technicznych
umiejętności piłkarskich z jaką się
spotkałem, nawet po 25 latach
dalej się rozwija i ekscytuję”
Gerard Houllier, były selekcjoner reprezentacji Francji, trener FC Liverpool oraz
Olimpique Lyon, dyrektor techniczny francuskiej federacji piłkarskiej

Tematyka szkoleń oparta jest o ścieżkę rozwoju zawodnika
(Coerver Pathway), czyli drogę jego rozwoju od początku
przygody z piłką aż po wejście do tzw. piłki seniorskiej.

Etapizacja procesu szkolenia daje nam odpowiedź w jaki sposób powinniśmy pracować, planować jednostki treningowe
oraz na co zwracać uwagę na danym etapie szkoleniowym.
Chcemy się z Państwem podzielić tą wiedzą oraz naszym doświadczeniem w szkoleniu i kształtowaniu młodych piłkarzy
już od 36 lat w ponad 50 krajach na całym świecie.

Przedstawiamy tematy szkoleń:
First Kick Program - program treningowy dedykowany dla zawodników w wieku 4-6 lat (wg unifikacji PZPN
- Skrzat). Atrakcyjny, efektywny i intensywny model, który stanowi świetny wstęp do właściwego szkolenia. Już
na najmłodszym etapie zawodnicy kształtują fundamentalne umiejętności piłkarskie tj. prowadzenie piłki, zatrzymanie, zmiany kierunku, uderzenia oraz grę 1v1. W trening, którego najważniejszym celem jest zabawa oraz
radość wplatane są elementy treningu Coervera, czyli najprostsze elementy panowania nad piłką (Ball Mastery),
czy elementy nauki ruchów (Moves). Wszystko zaplanowane i podane z dbałością o najmniejsze szczegóły
powoduje, że zawodnik kończący ten etap jest gotowy do pracy i wyzwań, które czekają go w kolejnej, drugiej
fazie szkolenia.

Performance Academy - program skierowany dla zawodników w wieku 7-11 lat (wg unifikacji PZPN - Żak
oraz Orlik). Kompleksowy model treningu i rozwoju piłkarzy i piłkarek w oparciu o piramidę rozwoju zawodnika
(Pyramid of Player Development), składającej się z sześciu bloków:

Ball Mastery – mistrzowskie panowanie nad piłką,
Receiving & Passing - przyjęcia i podania,
Moves 1 v 1- gra 1 v 1 w ataku i obronie,
Speed - szybkość,
Finishing - wykańczanie akcji,
Group Play (Group Attack) - gra zespołowa.

Zastosowanie wszystkich ww. elementów w odpowiednim wymiarze czasowym i obciążeniach dostosowanych
do wieku i umiejętności zawodników kontrolowane jest przez (Coerver Session Planner) narzędzie, którego zrozumienie jest niezbędne do konstruowania i przeprowadzenia każdej sesji treningowej. W procesie szkolenia
niezwykle istotnym narzędziem jest most umiejętności (Coerver Skills Bridge), czyli stopniowanie presji w treningu,
w celu osiągnięcia warunków meczowych. Chcemy, aby każdy nauczany element zawodnik świadomie wykorzystywał w trakcie gry. W trakcie planowania sesji treningowych i celów szkoleniowych pomagają nam narzędzia
tj. piramida ruchów i elementów ball mastery. Wszystkie te składowe łączą się w jednym systemie i jednej filozofii
pracy. Celem tego etapu jest wyposażenie zawodnika w umiejętności, które celowo i świadomie będzie wykorzystywał w grze z korzyścią dla zespołu.

Performance Academy Pro - program skierowany dla zawodników w wieku 12-16 lat (wg unifikacji PZPN
- Młodzik, Trampkarz, Junior). Program treningowy oparty na grach zadaniowych i rozwoju decyzyjności i kreatywności zawodników. Pracując ze świetnie przygotowanymi zawodnikami pod kątem indywidualnym, którzy
płynnie przeszli przez poprzednie etapy szkoleniowe, w tej fazie skupiamy się na pracy zespołowej i wykorzystaniu indywidualnych umiejętności dla dobra zespołu. Zaletą gier zadaniowych jest spójność i realność względem
gry właściwej, a odpowiednie ich prowadzenie (coaching) pozwala kształtować inteligencję piłkarską oraz rozumienie gry zawodników.

Trening Indywidualny (Individual Player Support) - program dotyczący treningu indywidualnego dla
zawodników praktycznie w każdym wieku.
Filozofia Coerver Coaching znana jest z rozwijania indywidualnych umiejętności, które w procesie szkolenie są
ważniejsze niż rozwój drużyny. Podejście takie towarzyszy nam w procesie szkoleniowym na każdym jego etapie. Stworzyliśmy program, który jeszcze bardziej rozwija jednostkę i indywidualizuje podejście do zawodnika.
Trening wg programu to praca w małej grupie, maksymalnie 4 osobowej, skoncentrowany na podnoszeniu indywidualnych umiejętności, pracy ogólnorozwojowej, dopasowanej do wieku, umiejętności oraz pozycji na boisku.
Profesjonalny, spójny i zaplanowany, aby zawodnik nie tylko podnosił umiejętności piłkarskie, parametry motoryczne, ale także wpływał na poziom samoświadomości i pewności siebie na boisku.

Szkolenia realizujemy na obiektach klubowych. W ramach kursu każdy trener otrzymuję materiały szkoleniowe,
certyfikat ukończenia oraz gadżety Coerver Coaching (notes, clipboard, długopis etc.). Do wyboru poszczególne szkolenia lub pełen pakiet. Każdy kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, w czasie 5-6 h. Istnieje
możliwość zaproszenia trenerów z innych klubów oraz partycypowania w części przychodów z tego tytułu.
Wycena indywidualna.
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