Future
Olimpia Team (FOT)
Postaw na rozwój swojego dziecka

Jest to kompleksowy program rozwoju tenisistów w wieku od
11 do 14 roku życia. Projekt ma na celu optymalne wykorzystanie
potencjału zawodnika w każdym z czterech głównych filarów
profilu tenisisty (technika, taktyka, psychika, motoryka) oraz ich
zrównoważony i długofalowy rozwój.
Wczesne lata młodzieńcze są niezwykle istotne w procesie
zdrowego rozwoju zawodnika. To właśnie w tym okresie ciało
sportowca zaczyna szybko dojrzewać, a razem z ciałem dojrzewa
też jego psychika. Zwiększona ilość treningów oraz silniejszy stres
na turniejach sprawia, że młody tenisista musi sprostać wielu
wymaganiom. Holistyczne podejście do planu treningowego
jest kluczem do profesjonalnego rozwoju zawodnika.
Nad prawidłowym przebiegiem procesu szkoleniowego
w programie FOT czuwa grupa ekspertów w swojej dziedzinie.
Trenerzy tenisa pracują nad techniką i taktyką zawodnika. Siłę
mentalną kształtuje psycholog sportowy a aspektami sprawności
fizycznej zajmuje się trener przygotowania motorycznego we
współpracy z fizjoterapeutą.
Jednym z przykładów kompleksowego szkolenia w programie
FOT jest trening zintegrowany. Te nowatorskie zajęcia polegają
na włączeniu w trening tenisowy ćwiczeń motorycznych. Dzięki
takiemu połączeniu, nauczany element przyswajany jest szybciej
i precyzyjniej, co daje efektywne przełożenie pracy motorycznej
na aspekty tenisowe. Trening prowadzi dwóch trenerów - trener
przygotowania motorycznego oraz trener tenisa.
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Bogdan
Dzudzewicz
Trener tenisa - head coach programu FOT

Licencjonowany Trener Tenisa Wyczynowego z międzynarodowym doświadczeniem. Aktualnie główny trener niemieckiej zawodniczki Jule Niemeier
sklasyfikowanej na 140 miejscu WTA.
Bogdan łączy tę funkcję z pracą w programie FOT. Jako trener Jule, Bogdan
regularnie uczestniczy w turniejach
Wielkiego Szlema i innych turniejach
WTA na całym świecie. W latach 201617 obejmował stanowisko trenera kadry
narodowej Białorusi U14, którą z sukcesem poprowadził do 2 miejsca w Mistrzostwach Europy. Będąca członkiem
kadry Aliona Falei jako 13-latka dotarła
do 8 miejsca na listach TE14 a obecnie
trzy z czterech jego podopiecznych zajmują miejsce w TOP40 na listach ITF
Juniors. Od 2 lat współpracuje z Polskim
Związkiem Tenisowym, a w roku 2019
był kapitanem Kadry Polski U18 podczas
Mistrzostw Europy w Klosters. W latach
2017-19 był indywidualnym trenerem
Martyny Kubki, która pod jego wodzą
uzyskała tytuł mistrzyni Polski i Europy U18. Były zawodnik i medalista Mistrzostw Polski z rankingiem ATP, sparingpartner zawodniczek ze światowej
czołówki WTA, w tym CoCo Vandeweghe (9 WTA).

W FOT Bogdan odpowiada za całokształt programu,
określenie standardu jakości pracy zarówno trenerów
jak i zawodników, a także za programowanie ścieżki
rozwoju każdegoz podopiecznych i nadzór nad jej
wykonaniem.

Filip
Cieśla
Trener tenisa

Licencjonowany

Trener

Polskiego

Związku Tenisowego. Z Parkiem Tenisowy Olimpia związany od początku swojej
kariery trenerskiej, gdzie rozwijał się pod
okiem wybitnych szkoleniowców z międzynarodowym doświadczeniem. Swoje
pierwsze doświadczenia trenerskie zdobywał w pracy z zawodnikami U12, U14
oraz U16. Posiada certyfikat trenerski
ITF Level 2, który pozwala mu również
na prowadzenie treningów poza granicami kraju. Filip zdobył wieloletnie doświadczenie jako zawodnik na poziomie
krajowym oraz międzynarodowym, reprezentując Polskę w turniejach Tennis
Europe czy ITF. Jako trener uczestniczył
w wielu konferencjach i szkoleniach,
jednak nie poprzestaje w ciągłym roz-

W programie FOT Filip uczestniczy w określaniu celów
krótko- i długoterminowych, odpowiada za realizację
założeń programowych oraz bieżący monitoring
progresu.

woju, swoją uwagę koncentrując głównie na kursach związanych z rozwojem
młodego tenisisty.

Marcin
Filipowicz
trener przygotowania motorycznego

Absolewnt fizjoterapii ze specjalnością
„fizjoterapia w sporcie” i autor pracy
dyplomowej pt. „Zmiany adaptacyjne
w układzie ruchu wyczynowych tenisistów. Trening uzupełniający”. Trener
przygotowania motorycznego z międzynarodowym

certyfikatem

NCSC

oraz były zawodnik tenisa na poziomie
krajowym i międzynarodowym w kategoriach (U12, U14, U16, U18), medalista
mistrzostw Polski oraz uczestnik zgrupowań kadry PZT. Posiada bogate doświadczenie w pracy z zawodnikami
na zróżnicowanym poziomie zaawansowania od graczy zawodowych (ATP/
WTA) po najlepszych juniorów w Polsce
i Europie. Uczestnik wielu konferencji
i szkoleń na terenie kraju i Europy z zakresu przygotowania motorycznego i fizjoterapii sportowej, m.in. „Tennis Youth
Development-Coaching

Conference-

-Bolton 2019, European Tennis Fitness
Conference czy WTCA Conference-Eastbourne 2019.

W programie FOT Marcin odpowiada za rozwój
motoryczny zawodników oraz zmniejszenie ryzyka
wystąpienia kontuzji poprzez odpowiednie zarządzanie
obciążeniem treningowym i procesem regeneracji.

Anna
Truchlewska
Trener mentalny & psycholog sportu

Absolwentka

Uniwersytetu

Humani-

stycznospołecznego SWPS w Poznaniu
na kierunku psychologia, specjalizująca
się nieustannie w szkoleniach z zakresu
psychologii sportu. Pracuje z zawodnikami z różnych dyscyplin sportu, w różnym wieku, indywidualnie i grupowo.
Przez 12 lat tańczyła modern jazz balet,
reprezentując Polskę m.in. na Mistrzostwach Świata, dzięki czemu rozwijała
swoje własne umiejętności mentalne.
Od roku współpracuje z zawodnikami Parku Tenisowego Olimpia i osiąga
z nimi bardzo dobre rezultaty.

W programie FOT Ania będzie odpowiadać za wsparcie
psychologiczne zawodników oraz rozwój ich kluczowych
umiejętności mentalnych.

Barnaba
Perek
Fizjoterapeuta

Absolwent fizjoterapii w poznańskiej
AWF, uczestnik wielu kursów i szkoleń.
Studiował w Londynie oraz podnosi
kwalifikacje w Lossanie. Od lat pracuje
z zawodowymi sportowcami z różnych
dyscyplin sportu, jednak ze względu na
pasję do tenisa to w tej dyscyplinie rozwija się najbardziej. Barnaba jest akredytowanym terapeutą ATP i pracował na
wielu zawodowych turniejach. Zafascynowany biomechaniką tenisisty zgłębia
jej tajniki i prowadzi badania naukowe
chcąc zoptymalizować wzorzec ruchu.

W programie FOT Barnaba odpowiada za regenerację
oraz terapię w przypadku urazów.

Baza
sportowa
Program FOT realizowany jest w Poznaniu
na profesjonalnym obiekcie tenisowym,
na którym rokrocznie odbywa się Międzynarodowy Turniej Tenisa ATP Challenger
Poznań Open. W skład klubowej infrastruktury wchodzą:

• 3 kryte korty o nawierzchni typu hard
• 4 kryte korty o nawierzchni ceglanej
• 5 kortów otwartych o nawierzchni ceglanej
• gabinety fizjoterapii
• strefa fitness
• restauracja

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się
stadion LA oraz park i zielone tereny rekreacyjne.

Pakiety szkoleniowe
Dla zawodników, którzy chcieliby dołączyć do programu FOT udostępniamy
trzy możliwości:
Pakiet FUTURE
Pakiet TEAM
Pakiet KONSULTACJE

Pakiet FUTURE

Pakiet TEAM

Jest to główny wariant programu FOT. Uczestnik otrzymuje kompleksową opiekę
trenerską, w składzie: trenerzy tenisa, trener przygotowania motorycznego, psycholog
sportowy oraz fizjoterapeuta.

Pakiet TEAM został ułożony dla zawodników, którzy szukają treningu, w którym
będą mogli rozwijać się w grze “na punkty” poprzez rywalizację z rówieśnikami.
Celem pakietu jest nauka oraz doskonalenie rozwiązań taktycznych, które ułatwią
podejmowanie decyzji w trakcie meczu turniejowego.

Ilościowy program szkoleniowy w pakiecie FUTURE:
Zawodnik pakietu TEAM ma możliwość udziału w zajęciach programowych
maksymalnie 2x w tygodniu, w ramach następujących treningów:

Trening tenisowy:
Grupowy

2 x 2h

/tydzień

Indywidualny/dwójkowy

2 x 1,5h

/tydzień

Grupowy trening tenisowy;
Grupowy trening motoryczny;

Trening motoryczny:
Grupowy

2 x 1h

/tydzień

Indywidualny

1 x 1h

/tydzień

Grupowy trening zintegrowany.

TEAM A

TEAM B

TEAM C

/tydzień

/tydzień

/tydzień

Grupowy
trening
tenisowy

1 x 2h

2 x 2h

1 x 2h

Grupowy
trening
motoryczny

1 x 1h

2 x 1h

1 x 1h

Trening
zintegrowany

____

____

1 x 2h

Cena
miesięczna

590 zł

1180 zł

1190 zł

Trening zintegrowany (tenis+motoryka):
Grupowy

2 x 2h

/tydzień

Trening mentalny:
Grupowy

1 x 1h

Indywidualny

wg potrzeby (dodatkowo płatne)

/tydzień

Konsultacje fizjoterapeutyczne:
Indywidualne

1x

/miesiąc

W razie potrzeby więcej, wg wskazań fizjoterapeuty (dodatkowo płatne)

wartość

4820 zł

cena

3890 zł

W każdym z powyższych pakietów ilość miejsc jest ograniczona
a o przyjęciu do programu decyduje sztab szkoleniowy.

Tenisowy
W tym obszarze oceniania podlegają
dwa
aspekty:
techniczny
oraz
taktyczny. Pierwszy dotyczyć będzie
analizy poprawności techniki uderzeń
i szczególna uwaga zostanie tutaj
poświęcona biomechanice ruchu.
Konsultacja
dotycząca
taktyki
gry polega na analizie rozwiązań
taktycznych
stosowanych
przez
zawodnika oraz jego stylu gry. Podczas
tych zajęć konsultowany zawodnik
odbywa mecz sparingowy, a zatem
ocena aspektów taktycznych odbywa
się w odwzorowaniu rywalizacji
turniejowej.

Pakiet
KONSULTACJE
Motoryczny
Pakiet

KONSULTACJE

został

stworzony

dla zawodników, którzy nie są w stanie
trenować regularnie w ramach programu
FOT, ale chcieliby dowiedzieć się więcej na
temat swoich umiejętności technicznych,
taktycznych, motorycznych i psychicznych.
Zaawansowanie

konsultacji

oraz

specyfika zależy od wybranego pakietu.

Konsultacje odbywają się
w obszarach:

jej

W ramach konsultacji motorycznych
brane są pod uwagę dwa aspekty
przygotowania fizycznego:
Motoryka ogólna polega na ocenie
generalnego atletyzmu zawodnika w
tym fundamenty ruchowe, kluczowe
w długofalowym rozwoju. Ocenie
podlegają
następujące
aspekty:
stabilność, szybkość, wytrzymałość,
siła, moc i koordynacja. Wymienione
zdolności motoryczne analizowane
będą bardziej pod kątem technicznym
niż wynikowym.
Motoryka specyficzna (tenisowa)
ocena przeprowadzana będzie na
korcie w trakcie gry. Obserwacja
biomechaniki uderzeń i techniki
poruszania po korcie w różnych
sytuacjach meczowych.

Fizjoterapeutyczny
Terapeutyczna ocena funkcjonalna
ma na celu zobrazowanie aktualnego
poziomu przygotowania organizmu
zawodnika
do
podejmowanych
obciążeń
treningowych
i w odniesieniu do nich ocenienie
ryzyka kontuzji. Analiza danych
pozwoli na wprowadzenie zmian
w
patologicznych
wzorcach
ruchowych lub utrwalenie nowych,
minimalizujących przeciążenia. Ocena
da również informacje w jakim kierunku
zawodnik
powinien
postępować
aby wykorzystać swój organizm
w
najbardziej
zoptymalizowany
sposób.

Mentalny
Konsultacje
obejmują
kluczowe
umiejętności mentalne. Zakres sesji
dostosowany jest do indywidualnych
potrzeb zawodnika, które wynikają
z jego treningów, zawodów lub celów
sportowych w danym momencie.
Zawodnik
otrzymuje
podczas
spotkania wsparcie w budowaniu
zasobów w ramach istotnych dla niego
obszarów.
Najczęściej
zawodnicy
korzystają z następujących zagadnień:
techniki radzenia sobie ze stresem,
regulacja
emocji,
koncentracja,
budowanie
rutyny
startowej,
motywacja, budowanie pewności
siebie, radzenie sobie z lękiem przed
porażką, relaksacja oraz trening
wyobrażeniowy.

Wycena poszczególnych obszarów
TENIS I - ocena aspektów tenisowych technicznych

(2 x 1h)

645 zł

TENIS II - ocena aspektów tenisowych taktycznych

(1 x 2h)

430 zł

MOTORYKA I - ocena motoryki ogólnej zawodnika

(1 x 2h)

360 zł

MOTORYKA II - ocena motoryki specjalnej zawodnika

(1 x 2h)

360 zł

FIZJOTERAPIA - ocena aspektów fizjo

(1 x 1h)

300 zł

PSYCHOLOGIA - mentalne wsparcie zawodnika

(1 x 2h)

300 zł

Informacje
dotyczące pakietów
Pakiet konsultacyjny może zostać utworzony z dowolnej ilości, wskazanych powyżej
obszarów;
Wybór badanych obszarów powinien być uzależniony od celu jaki zawodnik stawia sobie
w związku z udziałem w konsultacjach;
Skorzystanie z konsultacji w największej ilości obszarów, pozwala uzyskać kompleksowy
feedback od specjalistów w danej dziedzinie;
W przypadku wykupienia szerokiego pakietu konsultacyjnego (minimum 3 obszary) może
zaistnieć konieczność rozłożenia zajęć na dwa dni;
Zachęcamy trenera prowadzącego zawodnika do udziału w konsultacji;
Po zakończeniu konsultacji zawodnik otrzyma feedback

Podsumowanie

Wizja programu Future Olimpia Team
powstała z myślą o zawodnikach aspirujących
do grania na poziomie wyczynowym, ale
rozwijających się w sposób zrównoważony.
Każdy z naszych specjalistów tworzy ten
projekt z pasją do sportu oraz z chęcią
pomocy młodym tenisistom w osiągnięciu
ich marzeń.
Innowacyjne
kadry

podejście,

oraz

wysokiej

profesjonalizm
jakości

baza

treningowa sprawiają, że program stanowić
będzie

ścieżkę

długofalowego

rozwoju

z optymalnym wykorzystaniem potencjału
młodego sportowca.
Do współpracy zapraszamy zawodników
gotowych do podjęcia wymagającej pracy
i stawiających sobie ambitne cele sportowe.

DO ZOBACZENIA
NA KORCIE!

Park Tenisowy Olimpia

Filip Cieśla

ul. Warmińska 1

Trener Szkolenia Zawodników w FOT

60-622 Poznań

tel. +48 786 179 285

tel. +48 603 283 336

mail: f.ciesla@parktenisowy.pl

mail: biuro@parktenisowy.pl
www.parktenisowy.pl

/ParkTenisowy

/ParkTenisowyOlimpia

