
Roadshow a futballkultúra helyreállításáért  - MórahalomRoadshow a futballkultúra helyreállításáért  - Mórahalom

Cím: 6782 Mórahalom, Mini Hungary Park, Móradomb körút 5. Cím: 6782 Mórahalom, Mini Hungary Park, Móradomb körút 5. 

Ferenczi Attila a magyar futballtradíció kutatója, A licences edzõ és szakíró 2015. szeptember 27-én, vasárnap Ferenczi Attila a magyar futballtradíció kutatója, A licences edzõ és szakíró 2015. szeptember 27-én, vasárnap 

Mórahalmon tart futballszakmai elõadást és gyakorlati edzésbemutatót az érdeklõdõknek.Mórahalmon tart futballszakmai elõadást és gyakorlati edzésbemutatót az érdeklõdõknek.

Az elõadássorozat célja a magyar labdarúgó kultúra feltámasztása, elõdeink gondolkodási rendjének és Az elõadássorozat célja a magyar labdarúgó kultúra feltámasztása, elõdeink gondolkodási rendjének és 

ránk hagyományozott szellemi örökségének a megismertetése.ránk hagyományozott szellemi örökségének a megismertetése.

A program a következõ:A program a következõ:

9-11 óra elmélet:9-11 óra elmélet:

- - - A magyar futballtradíció és a folyamatmodellezett labdarúgás, valamint a belõlük levonható következtetések.- - - A magyar futballtradíció és a folyamatmodellezett labdarúgás, valamint a belõlük levonható következtetések.

 Miért beteg a magyar futball? Miért beteg a magyar futball?

11-13 óra edzés:11-13 óra edzés:

- - - Bármilyen játékrendszer betanítása egy edzéssel- - - Bármilyen játékrendszer betanítása egy edzéssel

13-14 óra ebédszünet13-14 óra ebédszünet

14-16 óra elmélet:14-16 óra elmélet:

- - - Délelõtti elmélet folytatása- - - Délelõtti elmélet folytatása

16-18 óra edzés:16-18 óra edzés:

- - - A délelõtt leoktatott játékrendszer betanítása más stílusban.- - - A délelõtt leoktatott játékrendszer betanítása más stílusban.

18 órától:18 órától:

- - - Kérdezz - felelek! Interaktív fórum.- - - Kérdezz - felelek! Interaktív fórum.

Belépõ: 3000 forint, amit a Budapest Bank 10102842-75815900-01000002 bankszámla számra kell átutalni.Belépõ: 3000 forint, amit a Budapest Bank 10102842-75815900-01000002 bankszámla számra kell átutalni.

 A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a résztvevõ(k) nevét! Jelentkezési határidõ: szeptember 25. 12 óra. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a résztvevõ(k) nevét! Jelentkezési határidõ: szeptember 25. 12 óra.

Az elõadásra és gyakorlati bemutatóra mindenkit szeretettel várunk! Aki a gyakorlati oktatáson részt kíván venni,Az elõadásra és gyakorlati bemutatóra mindenkit szeretettel várunk! Aki a gyakorlati oktatáson részt kíván venni,

 hozzon szerelést! További információ: ifj. Dlusztus Imre, 70/319-8043. hozzon szerelést! További információ: ifj. Dlusztus Imre, 70/319-8043.

Ferenczi Attila a magyar futballtradíció kutatója, A licences edzõ és szakíró 2015. szeptember 27-én, vasárnap Ferenczi Attila a magyar futballtradíció kutatója, A licences edzõ és szakíró 2015. szeptember 27-én, vasárnap 

Mórahalmon tart futballszakmai elõadást és gyakorlati edzésbemutatót az érdeklõdõknek.Mórahalmon tart futballszakmai elõadást és gyakorlati edzésbemutatót az érdeklõdõknek.

Az elõadássorozat célja a magyar labdarúgó kultúra feltámasztása, elõdeink gondolkodási rendjének és Az elõadássorozat célja a magyar labdarúgó kultúra feltámasztása, elõdeink gondolkodási rendjének és 

ránk hagyományozott szellemi örökségének a megismertetése.ránk hagyományozott szellemi örökségének a megismertetése.

A program a következõ:A program a következõ:

9-11 óra elmélet:9-11 óra elmélet:

- - - A magyar futballtradíció és a folyamatmodellezett labdarúgás, valamint a belõlük levonható következtetések.- - - A magyar futballtradíció és a folyamatmodellezett labdarúgás, valamint a belõlük levonható következtetések.

 Miért beteg a magyar futball? Miért beteg a magyar futball?

11-13 óra edzés:11-13 óra edzés:

- - - Bármilyen játékrendszer betanítása egy edzéssel- - - Bármilyen játékrendszer betanítása egy edzéssel

13-14 óra ebédszünet13-14 óra ebédszünet

14-16 óra elmélet:14-16 óra elmélet:

- - - Délelõtti elmélet folytatása- - - Délelõtti elmélet folytatása

16-18 óra edzés:16-18 óra edzés:

- - - A délelõtt leoktatott játékrendszer betanítása más stílusban.- - - A délelõtt leoktatott játékrendszer betanítása más stílusban.

18 órától:18 órától:

- - - Kérdezz - felelek! Interaktív fórum.- - - Kérdezz - felelek! Interaktív fórum.

Belépõ: 3000 forint, amit a Budapest Bank 10102842-75815900-01000002 bankszámla számra kell átutalni.Belépõ: 3000 forint, amit a Budapest Bank 10102842-75815900-01000002 bankszámla számra kell átutalni.

 A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a résztvevõ(k) nevét! Jelentkezési határidõ: szeptember 25. 12 óra. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a résztvevõ(k) nevét! Jelentkezési határidõ: szeptember 25. 12 óra.

Az elõadásra és gyakorlati bemutatóra mindenkit szeretettel várunk! Aki a gyakorlati oktatáson részt kíván venni,Az elõadásra és gyakorlati bemutatóra mindenkit szeretettel várunk! Aki a gyakorlati oktatáson részt kíván venni,

 hozzon szerelést! További információ: ifj. Dlusztus Imre, 70/319-8043. hozzon szerelést! További információ: ifj. Dlusztus Imre, 70/319-8043.


	Oldal1

