Orliki i Żaki rozpoczęły treningi
piątek, 26 sierpnia 2011 08:55

Drużyny Orlików oraz Żaków rozpoczęły systematyczne treningi, które mają podnieść
umiejętności adeptów Akademii Piłkarskiej KP Warta Zawiercie. Z pewnością w przyszłości
wielu z nich zasili szeregi Warty i będzie godnie reprezentować drużynę w rozgrywkach
sportowych.

Tuż po spotkaniu zarządu Klubu Piłkarskiego Warta Zawiercie z rodzicami dzieci, które
przejawiają predyspozycje do gry na boisku licznie napłynęły zgłoszenia adeptów do dziecięcej
Szkółki Piłkarskiej. Od poniedziałku ponad pięćdziesięcioro dzieci rozpoczęło treningi w dwóch
grupach wiekowych, które prowadzą trenerzy Robert Majchrzak i Zbigniew Molenda.

„Piłka nożna jest jak maraton, a nie jak bieg sprinterski. Charakteryzuje się długotrwałą pracą,
po której pozostaną najbardziej wytrwali i chcący coś w życiu osiągnąć. Oczywiście nie odbywa
się to bez udziału rodziców, dzięki którym dzieci mogą uczęszczać na treningi" - wyjaśnia
Robert Majchrzak, trener drużyny Orlików.

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie na boisku trenerzy postawili sobie za cel nie
tylko podnoszenie kwalifikacji młodych piłkarzy, ale także przekazywanie zawodnikom
podstawowych zasad zachowania się na boisku i współpracy w grupie. Bardzo ważna we
współzawodnictwie sportowym jest także umiejętność opanowania emocji i godne
przyjmowanie ewentualnych porażek.

"Na każdym etapie nauczamy odpowiednio jakichś czynności. Najważniejsza jest ogólna
koordynacja ruchowa oraz technika indywidualna wykształcona przez gry i zabawy, aby dziecko
miało kontrolę nad piłką oraz ukształtowało swoją gibkość i szybkość. Na tym etapie są to
główne elementy, nad którymi będziemy pracować, aby zbudować solidne fundamenty do
dalszej gry. Bardzo ważnym fragmentem szkolenia jest także dyscyplina i skupienie przy
wykonywaniu ćwiczeń. Przy każdym zadaniu ważna jest koncentracja i nie ma tutaj miejsca na
bylejakość. Tylko taka postawa zaprocentuje w przyszłości dobrymi wynikami" - dodaje Robert
Majchrzak.
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Drużyny Orlików i Żaków już zostały zgłoszone do rozgrywek podokręgu sosnowieckiego. Zapał
i talent piłkarski dostrzegł Witold Grim, Członek Zarządu KP Warta Zawiercie i dyrektor OSIR-u.

„Bardzo ważne jest dla nas szkolenie młodych piłkarzy, gdyż tak naprawdę to oni są
przyszłością zawierciańskiej piłki nożnej. Z wielką odpowiedzialnością podchodzimy do
treningów i liczymy się z wszelkimi sugestiami rodziców, którzy najlepiej znają swoje dzieci. Na
początku nie można oczekiwać od tych dzieci wielkich sukcesów, jednak już po pierwszych
treningach dostrzegamy ogromny potencjał i talent wśród adeptów dziecięcych szkółek" –
powiedział Witold Grim.

źródło: www.zawiercie.info
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