
 

 
 

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI TRENERSKIEJ WMZPN 
LIDZBARK WARMIŃSKI, 23-24 CZERWCA 2018 

 
23.06.2018 r. SOBOTA 
KINO IGNACY ul. Słowackiego 4  (Panel teoretyczny) 
 
9:00 - Rejestracja  
10:00 - 10:15 - Otwarcie konferencji 
10:15 - 11:45 - Marcin Salomon – II Trener Reprezentacji Polski U-16  
„Progresja wybranych działań techniczno-taktycznych w modelu gry na poziomie piłki nożnej 7, 9 i 11-
osobowej”. 
12:00 - 13:30 - Wojciech Tomaszewski – II Trener Reprezentacji Polski U-18  
„Filozofia funkcjonowania i prowadzenia zespołu młodzieżowego w aspekcie organizacyjno-
szkoleniowym na przykładzie Reprezentacji Polski U-18”. 
 

STADION MIEJSKI ul. Bartoszycka 24 (Panel praktyczny) 
 
13:30 - 14:30 - Przerwa obiadowa (obiad w przygotowanej strefie na Stadionie Miejskim) 
14:30 - 16:00 - Marcin Salomon  
„Progresja wybranych działań techniczno-taktycznych w modelu gry na poziomie piłki nożnej 7, 9 i 11-
osobowej”. 
16:00 - 17:30 - Wojciech Tomaszewski  
„Działania w fazie atakowania w ujęciu standardowej struktury jednostki treningowej”. 
 

24.06.2018 r. NIEDZIELA 
KINO IGNACY ul. Słowackiego 4  (Panel teoretyczny) 
 
8:00 - Rejestracja  
9:00 - 9:15 - Otwarcie konferencji 
9:15 - 10:45 - Goncalo Feio – Były II Trener Wisły Kraków i Legii Warszawa 
„Założenia taktyczne w fazie przejściowej z obrony do ataku”. 
11:00 - 12:30 - Paweł Oliwa – Trener Tęcza Miłomłyn 
„Budowanie i funkcjonowanie drużyny na poziomie IV ligi na przykładzie LKS Tęcza Miłomłyn”. 
 

STADION MIEJSKI ul. Bartoszycka 24 (Panel praktyczny) 
 
12:30 - 13:30 - Przerwa obiadowa (obiad w przygotowanej strefie na Stadionie Miejskim) 
13:30 - 15:00 - Goncalo Feio 
„Działania w fazie przejściowej z obrony do ataku – przykładowa jednostka treningowa”. 
15:00 - 16:30 - Paweł Oliwa  
„Gry zadaniowe z akcentem faz przejściowych – wybrane środki treningowe”. 
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REJESTRACJA  
 

Uwaga! Aby wziąć udział w Konferencjach, należy przesłać zgłoszenie w formie 
elektronicznej poprzez platformę PZPN24, która znajduje się na stronie pzpn24.pzpn.pl. 

Następnie po zalogowaniu się na swoje konto wybieramy zakładkę: wydarzenia/kursy, 
licencje i komisje. W okienku filtry - wybieramy Warmińsko-Mazurski ZPN oraz konferencje 
trenerskie. Następnie włączamy opcję aplikuj. 

Rejestracja na Konferencję odbywa się do dnia 20 czerwca 2018 roku. 
Osoby które nie zarejestrują się do w/w. daty nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu. 

 

Konferencje są niezależne od siebie. Można osobno aplikować się na wybrany przez siebie 
dzień Konferencji 

Udział w konferencji jest odpłatny. 

Koszt konferencji: obiad i materiały szkoleniowe. 

JEDEN dzień Konferencji – 99,00 zł 
DWA dni Konferencji – 149,00 zł 

Przyjęcie zgłoszenia będzie  zaakceptowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. 

Po odbytych Konferencjach na kontach trenerskich pojawią się certyfikaty. 
Certyfikat jest potwierdzeniem udziału w dokształcaniu trenerskim (w wymiarze 6 godz. – 
1 dzień) zgodnie z Konwencją Trenerską UEFA. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


