Trener rzutu i techniki indywidualnej

KIM JESTEM?
• 33 lata
• 184 cm
• Były zawodnik lig niemieckiej i polskiej
• ZAŁOŻYCIEL PIERWSZEJ SZKOŁY RZUTU W POLSCE! - NOTHING BUT NET
• Trener I Szkoły Rzutu w Polsce i Akademii Koszykówki Kangoo Basket
• Uczestnik Szkoły Trenerów PZKosz (lic. A)
• Wykładowca na konferencjach trenerskich
• Absolwent studiów trenerskich
• Mąż, ojciec dwójki dzieci

TRENER RZUTU I TECHNIKI
INDYWIDUALNEJ
Pracuję z zawodnikami w każdym wieku,
z różnych klas rozgrywkowych

Uczyłem się w:

Pure Sweat Clinic
Londyn

Basketball Results Clinic
Warszawa

Basketball Results
Staż - Nowy Jork

Pro Shooting System
Cleveland

Kacpa Clinic

Shooting Skills Camp
Nothing But Net

POD OKIEM NAJLEPSZYCH
pracowałem z:

Dick Helm
asystent w 5 klubach NBA

Jerry Powell
wybitny trener z USA
- szkolił LeBrona Jamesa,
Kevina Duranta
czy Paula George’a

Drew Hanlen
trener wschodzących gwiazd NBA,
jak Joel Embiid, Jayson Tatum
i Andrew Wiggins

trenowali ze mną

ŁUKASZ KOSZAREK
• Najlepszy polski rozgrywający ostatnich kilku dekad
• 5-krotny mistrz Polski
• Reprezentant Polski (ponad 200 meczów!), wieloletni kapitan
• 8. miejsce na Mistrzostwach Świata 2019
• Zdobywca wielu nagród MVP
• Zawodnik Stelmetu ENEA BC Zielona Góra

trenowali ze mną

THOMAS KELATI
• 2-krotny zdobywca Pucharu EUROCUP (2010, 2012)
• Reprezentant Polski
• Triumfator Ligi VTB 2011
• Mistrz Polski 2017
• Zdobywca Pucharu Belgii (2006) i Pucharu Polski (2017)
• Wielokrotny MVP, uczestnik Meczów Gwiazd
• Ostatnio zawodnik Stelmetu ENEA BC Zielona Góra

Trafiasz - Wygrywasz!

BASKETBALL SHOOTING SKILLS CAMP
• jedyny taki obóz w Polsce i w Europie
• 6 lat tradycji: setki uczestników, tysiące oddanych rzutów
• rewolucja w nauce rzutu! - technika opracowana na podstawie  
      obserwacji najlepszych strzelców
• naprawiamy i doskonalimy technikę rzutu, aby była   
      komfortowa i skuteczna
• doskonalimy również: finishing moves, grę 1 na 1, signature
      moves, post moves

CZY TA J WIĘCE J

Najlepsi trenerzy, z jakimi miałem okazję współpracować. Ogromne zaangażowanie było
widać na każdym treningu, do uczestników podchodzili indywidualnie. Treningi dużo mi
dały, widzę poprawę rzutu. Sama metodyka była łatwa do przyswojenia. Wykłady wideo
klarownie pokazują, że wszystko z siebie wynika. Analizy zagrań najlepszych to świetna
sprawa, a konkursy rzutowe wprowadzały luz i integrowały nas.
Mikołaj Smarzy

1 Liga Mężczyzn

NIE SPOCZYWAM NA LAURACH!
Stawiam na ciągły rozwój! Udział w Szkole Trenerów
PZKosz czy wyjazdy na staże - wszystko to zgodne
jest z konceptem LIFELONG LEARNING. Zakłada
on naukę przez całe życie. Otwarty umysł pozwala
zwiększać swoje kompetencje. Niezależnie od poziomu
sportowego i wieku, zawsze możemy bowiem stać się
jeszcze lepsi!
Moim mentorem jest Drew Hanlen, z którym mam
regularny kontakt. W maju 2020 roku uczestniczyłem
w prowadzonym przez niego szkoleniu dla trenerów,
poświęconemu technice indywidualnej. Była to
intensywna, kilkudniowa wymiana bezcennej
wiedzy i doświadczeń.

DREW HANLEN
Pracuje z gwiazdami NBA, jak między innymi:
• Jayson Tatum (Boston Celtics)
• Joel Embiid (Philadelphia 76ers)
• Zach LaVine (Chicago Bulls)
• Bradley Beal (Washington Wizards)

W koszykówce, jak w każdej innej grze zespołowej, o wyniku
stanowi drużyna. Jest jednak moment, w którym indywidualne
wyszkolenie zawodnika decyduje o całej akcji, a czasem meczu.
Załóżmy, że po całej serii zasłon, rozwiązań taktycznych - piłka
trafia do zawodnika, który jest na czystej pozycji
w najkorzystniejszej sytuacji do oddania rzutu,
a ten pudłuje i tym samym niweczy wysiłek zespołu.
Dowodzi to, że rzut jest najważniejszym elementem
w technice koszykówki i jednocześnie głównym celem gry.

Jestem właśnie po to, byś trafiał!

zapraszam do współpracy


796 766 636

 marek.trenernbn@gmail.com

