
 

 

SEMINÁR TRÉNEROV BEDMINTONU 

 

Slovenský zväz bedmintonu na základe potrieb vzdelávania a zvyšovania úrovne znalostí 

bedmintonových trénerov a pozitívnych ohlasov na predchádzajúce školenia, kurzy 

a semináre, organizuje ďalší medzinárodný seminár bedmintonových trénerov. 

Medzinárodná konfrontácia poznatkov a aktuálnych trendov je nevyhnutná a nutná pre 

ďalšie napredovanie. 

Pod vedením skúseného zahraničného trénera bude seminár prebiehať ako v teoretickej, 

tak aj praktickej časti realizovanej na kurte.  

 

 

Prednášateľom a školiteľom bude 

ALAN McILVAIN (Škótsko) 

 

 v Belgicku pôsobil 10 rokov ako reprezentačný tréner  

 v Škótsku bol 2 roky národným trénerom juniorov a 2 roky asistentom trénera dospelých 

 pod jeho vedením sa hráči kvalifikovali na OH 2012 ako aj OH 2016 

 bol trénerom Lianne Tan (BEL) – medailistky prvých Európskych hier 

 15 rokov bol jedným z hlavných trénerov na Badminton Europe Summer School 

 aktuálne pôsobí ako národný tréner v Maďarsku 

 

 

Termín:               sobota, 5.8.2017 10,00 – 18,00 

nedeľa, 6.8.2017  09,00 – 13,00 

  

Miesto:      Hala Baseline, Švermova 6515, Banská Bystrica 

 

Účastníci:       tréneri s kvalifikačným stupňom SZBe                

 

Poplatok:      tréneri s platným kvalifikačným stupňom  – bez poplatku 

      tréneri s neplatným kvalifikačným stupňom  – 30 € 

                      

Prihlášky: V prípade záujmu vyplňte záväznú prihlášku prostredníctvom 

elektronického registračného formuláru:  

https://goo.gl/forms/PRrjKQhi7i1SMKgg1  do 21.07.2017.  

 

 Poplatok je možné uhradiť na účet SZBe,  

IBAN: SK83 0900 0000 0050 4978 3686,  

    

So sebou: Bedmintonové oblečenie, bedmintonovú obuv, raketu. 

 

Trénerom s kvalifikačným stupňom SZBe bude platnosť trénerskej licencie obnovená, 

resp. predĺžená! Tlmočenie bude zabezpečené. 

 

https://goo.gl/forms/PRrjKQhi7i1SMKgg1


 

 

Cestovné, stravné, ubytovanie, poplatok a prípadnú študijnú literatúru si hradia účastníci 

samostatne, resp. vysielajúci oddiel – klub. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte sekretariát SZBe. 

 

 

Časový program:   

 

Sobota - 5.8.2017  

09.30 - 12.00 hod.:  Prezentácia, oboznámenie sa s programom, základné úderové 

techniky, zmena držania rakety 

12.00 - 13.30 hod.: Športový coaching (p. Peter Bielik) 

13.30 - 14.30 hod.: Obed   

14.30 - 16.00 hod.: Rozdielne kroky v pohybe, rýchly štart zo základnej pozície  

16.00 - 17.00 hod.: Kompava - výživové doplnky, pitný režim, zdroje energie, rast 

svalovej hmoty, výživa pre kĺby, tejpovanie 

17.00 - 17.15 hod.: Prestávka 

17.15 - 18.45 hod.: Taktika dvojhry, cvičenia imitujúce resp. podobné reálnej hre, otázky  

Nedeľa - 6.8.2017 

09.00 - 11.00 hod.: Štvorhry mužov a žien: ako sa hrajú štvorhry, rozdiely v pohybe 
a držaní rakety, základné cvičenia 

11.00 - 11.20 hod.: Prestávka 

11.20 - 13.00 hod.: Pohyb dvojíc pri štvorhre, taktika mixu a následné cvičenia 

13.00 hod: Diskusia a ukončenie seminára  

 

 


