Vážení badmintonoví trenéři,
Dovoluji si Vás oslovit a pozvat na badmintonový seminář, který se uskuteční v době
prázdnin. Tento termín je dán příjezdem hlavního přednášejícího do České republiky.
Věříme, že ti z vás, kteří budou v ČR, se pokusí přijet a budou mít zájem se aktivně zapojit.
Seminář je brán jako doškolení trenérů (především trenérů RSC a NSC) a případných zájemců
z řad funkcionářů (předsedové oblastí, předsedové KM a TMK jednotlivých oblastí ad.).

DATUM: neděle 27. 7. 2014, 11.00 - 16.00
MÍSTO: tělocvična (baletní sál) TJ Astra ZM Praha
PROGRAM:
 Přednáška španělského trenéra Oscar Martinez Salán: Španělská cesta
práce na úrovní NR s juniory a seniory - struktura a organizace
badmintonu ve Španělsku s přihlédnutím k specifickým podmínkám ve
Španělsku.
 Prezentace Jana Segeče: Využití brainstormingu v badmintonu –
praktická ukázka na aktuální témata:
o Brainstorming RSC (určeno především pro hl. trenéry RSC + TMK)
o Brainstorming NSC (určeno především pro TMK + hl. trenéry RSC)
Pozn. Brainstorming neboli česky Burza nápadů je skupinová technika zaměřená na generování co
nejvíce nápadů na dané téma. Je založena na skupinovém výkonu. Nosnou myšlenkou je předpoklad,
že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by vymysleli jednotlivě.

Účast na semináři je možností pro stávající trenéry 2 a vyšší trenérské třídy získání
prodloužení stávající licence na další pětileté období.
Účastnický poplatek: 150,- Kč za účastníka
Přihlášky prosím posílejte do 20. 7. 2014 na adresu: tomasz.mendrek@seznam.cz - pro
zjištění zájmu a zajištění dostatečné kapacity míst.
V Brně 25. 6. 2014
Martina Bernaciková
za LR TMK ČBaS

Tomasz Mendrek
předseda TMK ČBaS

STRUČNÝ PROFIL HLAVNÍHO PŘEDNÁŠEJÍCÍHO
Oscar Martinez Salán

 trenér nejvyšší kvalifikační trenérské třídy Španělska
 trenér a lektor BWF Coach Level 1





asistent trenéra národního tréninkového centra v Oviedu
trenér regionálního sportovního centra (Asturias)
trenér badmintonového oddílu Castropol
asistent trenéra národního ligového týmu (Club Badminton Oviedo)

 bývalý hráč č. 1 španělského národního žebříčku v singlu mužů, nyní hráč
č. 2

