MINITON seminář s dánským trenérem
Jakobem Toftem
Seminář/doškolení pro trenéry badmintonu
Lektorská rada Českého badmintonového svazu pořádá seminář pro trenéry badmintonu
Seminář je určen zájemcům z řad trenérů na všech úrovních. Jedná se o praktický seminář
s aktivním zapojením účastníků, zaměřením na nejmenší badmintonisty především kategorie
U9, nahlédnutí do kategorie U11. Pro držitele trenérských licencí vyšších tříd, kteří potřebují
svou licenci prodloužit, se uznává také jako doškolení.
TERMÍN: 27. ledna 2018
MÍSTO: Sportcentrum Kuklenská
Kuklenská 46, Brno
www.sportkuklenska.cz
ŠKOLITELÉ: Jakob Toft – Dánsko, Mgr. Martina Bernaciková
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8.45-9.00 prezence
9.00 - 12.00 MINITON v Dánsku – prezentace systému Minitonu v Dánsku
do kategorie U9 + přechod do U11
12.00-13.00 OBĚD - samostatně
13.00-16.00 MINITON praktické ukázky zaměřené na rozvoj pohybových dovedností,
techniky úderů i pohybu
16.00-16.30 Diskuze + zpětná vazba
Rádi bychom zapojili co největší množství trenérů pracujících s dětmi předškolního věku a
v přípravkách, během semináře cvičení, nápady a zkušenosti pro rozvoj pohybových schopností a
badmintonových dovedností. Ukážeme soutěžní vhodná pravidla pro kategorie U9 a U11. Inspiraci
zde mohou čerpat i trenéři, kteří se teprve chystají s dětmi pracovat.

S sebou: sportovní badmintonové vybavení, sálová obuv
PŘIHLÁŠKY: do pondělí 22. 1. 2018
https://czechbadminton.cz/skoleni/trener/206050

POPLATEK: 1.000,- Kč (hotově na místě)
ODHLÁŠKY a další informace:
Mgr. Markéta Osičková
Email: mar.osickova@gmail.com
Tel: 723 138 382
Mgr. Martina Bernaciková
Email: bernacikova@gmail.com
Tel: 736 686 636

Jakob Toft

Jakob Toft pracuje jako profesionální badmintonový trenér od roku 1996, byl
sportovním ředitelem Esbjerg ESG Badminton klub (1998-2012) a dánským trenérem pro
mládež v kategorii U15 a U17 v období 2003 - 2007. Od roku 2012 pracoval jako trenér
mládeže v Odense BK a od 2013 v SINE. V badmintonové akademii v Odense spolupracoval
také jako trenér dvouhry mužů a asistent trenéra.
Jakob Toft je zároveň školitelem Badminton Europe, vede školení trenérů
a vzdělávací kurzy pro Badminton Danmark a DGI Badminton, kde se podílel na přípravě
učebních materiálů pro Miniton.

