Szkolenia
Przygotowanie fizyczne zawodnika

Przygotowanie fizyczne zawodnika – szkolenie
(Budowa kompleksowego programu treningowego)
Istotą szkolenia jest umiejętność łączenia różnych elementów wpływających na proces treningowy w
jedną kompleksową i skuteczną całość dla zawodników o różnych cechach wyjściowych, trenujących różne
dyscypliny,

a

dla

osób

rozpoczynających

trening

lub

trenujących

amatorsko

na

umiejętności

kompleksowego zaprojektowania procesu treningowego.

Cel szkolenia
Firma Orma proponuje Państwu szkolenie doskonalące z zakresu budowy programów kompleksowego
przygotowania fizycznego (bazy motorycznej) zawodników oraz budowy kompleksowego programu
treningowego dla osób rozpoczynających trening lub trenujących amatorsko. Szkolenie składa się z dwóch
etapów, których celem jest przedstawienie:
•

mechanizmów prawidłowej diagnostyki motorycznej dowolnej dyscypliny oraz indywidualnych cech
zawodnika/osoby wpływających na kształt procesu treningowego (budowy bazy motorycznej).

•

kompleksowego planowania programu motorycznego uwzględniającego m.in.: różne aktywności fizyczne
(siłownia, bieganie, pływanie i inne),

•

wspomagania dietetycznego i suplementacji treningu,

•

sposobów prawidłowego doboru testów fizjologicznych,

•

kompleksowego systemu rejestracji obciążeń,

•

monitoringu biochemicznego i odnowy biologicznej.

Etap 1 – (3 dni) – Podstawy i diagnostyka motoryczna.
Prowadzony w formie interaktywnych zajęć teoretycznych ściśle związanych z częścią praktycznej obejmuje:
Część teoretyczną:

•

Fizjologiczne podstawy treningu i bazy motorycznej (różne aktywności).

•

Trening – najważniejsze jego cechy.

•

Zdolności motoryczne oraz metody treningowe.

•

Kształtowanie różnych cech układu mięśniowego (trening: siłowy, wytrzymałościowy, szybkościowy i
kompensacyjny) z wykorzystaniem różnych form treningowych (trening biegowy, siłowy, kolarski,
ogólnogimnastyczny, i inne).

•

Hierarchia budowania cech motorycznych w danych dyscyplinach sportu.

•

Periodyzacja okresu treningowego.

•

Diagnoza indywidualnych cech zawodnika na potrzeby treningu bazy motorycznej.

Część praktyczną:

•

Diagnoza motoryczna wybranych przypadków zawodników (różne dyscypliny).

•

Ustalenie odpowiednich form i metod treningowych użytych w procesie kształtowania bazy motorycznej.

•

Prawidłowa periodyzacja przygotowania motorycznego.

•

Studium przypadku.

Etap 2 – (3 dni) – Projektowanie kompleksowego programu.
Przystąpienie do etapu 2 możliwe jest po ukończeniu etapu 1. Etap 2 prowadzony w formie interaktywnych zajęć
teoretycznych ściśle związanych z częścią praktycznej obejmuje:
Część teoretyczną:

•

Testy i próby cech motorycznych oraz interpretacja wyników.

•

Kompleksowy system rejestracji obciążeń dla różnych form treningowych (bieganie, trening kolarski, siłowy).

•

Wspomaganie dietetyczne i suplementacja treningu.

•

Elementy odnowy biologicznej w kompleksowym procesie budowania bazy motorycznej.

•

Elementy monitoringu biochemicznego i interpretacja wyników.

•

Projektowanie markocyklu i mikrocyklu kompleksowego treningu przygotowania fizycznego.

•

Projektowanie poszczególnych treningów.

Część praktyczną:

•

Projektowanie kompleksowego programu treningowego dla wybranych zawodników i sportów.

•

Studium przypadku.

Do projektowanie właściwych obciążeń treningowych wykorzystywany jest specjalistyczny program
naszego

autorstwa,

który

umożliwia

porównywanie

obciążeń

treningowych

różnych

aktywności

treningowych, a dzięki temu zachowanie prawidłowej ciągłości lub/i zmienności bodźca treningowego.
Program dodawany jest do materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Korzyści:
Absolwenci etapu 1 zdobędą niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące: prawidłowej i
kompleksowej diagnostyki motorycznej uwzględniającej indywidualne cechy zawodnika oraz cechy motoryczne
wiodące w danej dyscyplinie sportu; ustalania prawidłowej hierarchii kształtowania cech motorycznych z
wykorzystaniem różnych form aktywności; prawidłowej periodyzacji treningu bazy motorycznej.
Absolwenci etapu 2 zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące: właściwego stosowania testów i
pomiarów cech motorycznych; prawidłowego stosowania środków odnowy biologicznej oraz monitoringu
biochemicznego

w

procesie

kształtowania

cech

motorycznych;

właściwego

stosowania

suplementów

uzupełniających proces treningowy oraz prawidłowo ustalonego profilu diety (uwzględniającej cechy treningu oraz
periodyzację); kompleksowego projektowania programu treningowego ukierunkowanego na rozwój bazy
motorycznej u zawodnika.

Ponadto absolwenci szkoleń otrzymają: obszerne materiały szkoleniowe (w formie wydruku oraz elektronicznej
na PenDrive), elektroniczny plik do kompleksowej rejestracji obciążeń różnych aktywności; imienny certyfikat
ukończenia szkolenia; certyfikat potwierdza zdobytą wiedzę i praktyczne umiejętności oraz uprawnia do
opracowywania indywidualnych planów żywieniowych dla klienta.

Szkolenie skierowany do:
•

instruktorów, trenerów, sportowców, personal trenerów, - korzyści ze szkolenia, to umiejętność
kompleksowego planowania przygotowania fizycznego dla zawodników oraz klientów (wszechstronnego)
wraz z prawidłowym monitoringiem obciążeń, odpowiednio zaplanowanymi testami, a także prawidłowo
zaprojektowaną suplementacją i dietą.

•

specjalistów odnowy biologicznej, - korzyści ze szkolenia to lepsze zrozumienie procesów treningowych
wpływających na lepszy dobór środków i metod odnowy biologicznej wraz z prawidłowo zaplanowaną
suplementacją i dietą.

•

fizjoterapeutów,

-

korzyści

ze

szkolenia

to

umiejętność

kompleksowego

planowania

procesu

terapeutycznego opartego o wszechstronną aktywność fizyczną (trening różne formy) oraz umiejętność
prawidłowego stosowania suplementacji i odpowiedniej diety.

•

osób, które chcą kompleksowo projektować własny trening, - korzyści ze szkolenia to umiejętność
prawidłowego planowania kompleksowych rozwiązań treningowych wraz z prawidłowo zaplanowana
suplementacją uzupełniającą i odpowiednią dietą.

Wybrana opinia
Mateusz Koszuba (szkolenie 03/2009r)

Chciałbym podziękować całemu zespołowy firmy Orma, a w szczególności Panu Jackowi Świat, za wiedzę, jaka
została przekazana na waszym szkoleniu. W 2009r udało mi się uzyskać z moimi zawodnikami transformacje
wszystkich parametrów w założonych terminach startów. Serdecznie polecam wszystkim szkolenia firmy Orma,
gdyż są na najwyższym poziomie. Niestety są również bardzo intensywne, często po pierwszych godzinach
wykładów i praktyki ma się wrażenie, że to wszystko jest nie do ogarnięcia… ☺

Prowadzenie:
Szkolenie prowadzone jest przez specjalistów firmy ORMA w formie intensywnych zajęć 2x 3 dni trwających od
9:00-18:00 z przerwą obiadową trwającą 1,5h. Ponadto w trakcie szkolenia przewiduje się krótkie przerwy
kawowe (5-15min) ustalane w zależności od przebiegu realizacji tematyki zajęć.
dr Jacek Świat – specjalista przygotowania motorycznego oraz główny koordynator Indywidualnych
Programów Treningowych. Były zawodnik i medalista Mistrzostw Polski Ju-Jitsu (1dan Ju-Jitsu).
Uprawiający od wielu lat dyscypliny uzupełniającej takie jak: trening siłowy, pływanie, bieganie,
kolarstwo. Absolwent AWF w Katowicach, posiadający specjalizację z odnowy biologicznej, masażu oraz
gimnastyki korekcyjnej. Doktor nauk o kulturze fizycznej – praca doktorska: „Dynamika potencjału
siłowego oraz wybranych markerów biochemicznych po treningu oporowym skojarzonym

z

suplementacją kreatyną u mężczyzn”. Od 2007r. kierownik i wykładowca na kursie dietetyki (redukcja
masy ciała, analiza fizjologiczna odżywiania i diety) oraz kursie - specjalistyczny drenaż limfatyczny w
MSP-Pakt.
dr Tadeusz Świat - wykładowca AWF Katowice, trener klasy mistrzowskiej oraz wieloletni trener kadry
narodowej akrobatów, szczycący się licznymi medalami Mistrzostw Świata, Europy i Polski oraz licznymi
wyróżnieniami państwowymi za zasługi w sporcie. Doktor nauk o kulturze fizycznej - praca doktorska
„Zróżnicowanie somatyczne czołowych akrobatów na świecie".

Miejsce
Szkolenie prowadzone jest w ośrodku: Zajazd Kasztelański (trasa Katowice-Wisła). W ośrodku jest możliwość
zakwaterowania - koszt 50zł/osobodzień. www.kasztelanski.pl. Ponadto istnieje możliwość odbycia szkolenia
w formie indywidualnej - w dogodnym terminie i miejscu.

Termin, koszt oraz zgłoszenia.
Znajdują się na stronie:

http://www.ormasport.pl/przygotowanie_fizyczne_zawodnika.php (informacje o szkoleniu)
http://www.ormasport.pl/terminarz.php (terminarz szkoleń)
http://www.ormasport.pl/zglos_swoj_udzial.php (zgłoszenie on‐line)

Kontakt:
ORMAsport ‐ Indywidualne Programy Treningowe
tel. +48 32 445 37 10
fax. +48 32 445 02 60
szkolenia@orma.pl
www.ormasport.pl
www.ormasport.pl/szkolenia.php
Pozdrawiam dr J.Świat

