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8.45-9.20 REGISZTRÁCIÓ

9.30-9.45

Köszöntő 
Mi változott tavaly óta az erőnléti edzés területén országosan?  
Helyzetkép, hazai és külföldi kitekintés. 
Tapasztalatok az erőnléti edzés hatásáról serdülő és junior 
sportolók esetén.

Dr.  
zopcsák lászló

IWI SportAkadémia szakmai vezető
IWI Fitnesz-Wellness-Sport Iskola alapító
Váci KSE junior, serdülő csapat erőnléti 
koordinátora

9.45-10.15

Milyen nemzetközi sportvezetői karrierlehetőséged  
nyílik a Real Madrid Egyetem képzéseit elvégezve?
Az Egyetem felsőfokú sportszakember képzései.  
100% online MBA Sportmenedzsmentből?

prof.  
alfonso Jimenez 

(eSp)

Universidad Europea/Real Madrid Graduate School  - 
Dékán

10.15 -10.45
Mi az erőnléti edzés jelentősége és felépítése utánpótlás korú 
sportolóknál? 
Nemzetközi esettanulmányok a “jövő sportolóinak” világából!

Dr. 
 Jeremy Moody  

(uk) 

A cardiff-i egyetem (UK) erőnléti edző  
MSc programjának vezetője
UKSCA (United Kingdom Strength & Conditioning  
Association) korábbi elnöke
GBWRA kerekesszékes rögbi válogatott 
– Performance director

10.45-11.00 KÁVÉSZÜNET

11.00-11.30

Hogyan hat a gondolkodásunk és a testünkben folyó  
energiaáramlás (Chi) sportteljesítményünkre? Mozgás disz-
funkciók felmérése másképp, teljesítményfokozás K.O.R.E. 
terápia  
használatával élsportolóknál és a fitnesz edzésben.

andrew  
Wilkinson

(uk)

Personal Trainer és KORE Performance Terapeuta. 
Élsportolók (evezés, triatlon, jégkorong, erőemelés, 
futball, lovas sportok) erőnléti edzője.
Hawaii Ironman versenyző, hegymászó, teljesítette  
7 kontinens legmagasabb csúcsait (Mt Everest, 2007)

11.30-12.00

Melyek a sikeres edzők legfontosabb tulajdonságai?  
A minőségi szakmai továbbképzések (CPD) jelentősége a sport  
és a fitnesz szakmában.  
A „Personal Trainers to Watch” Program bemutatása.

keith Smith  
(uk)

Global Master Trainer,  Life Fitness  
& Hammer Strength
Nemzetközi edzőképző intézetek oktatója és  
vizsgáztatója (Personal Trainers to Watch Program)

12.00-12.40
Robbanékonyságfejlesztés teljesítménysportokban 
(egyéni és csapat sportjátékokban)  az olimpiai súlyemelés  
gyakorlataival. Gyakorlati bemutató és előadás

Dr.  
Jeremy Moody  

(uk)

A cardiff-i egyetem (UK) erőnléti edző  
MSc programjának vezetője

12.40-13.20 EbÉd

13.30-14.00

A Nemzeti Kézilabda Akadémia felépítése és a korosztályos  
képzési stratégia.
Melyek a Testnevelési Egyetem legfőbb célkitűzései a magyar 
mozgáskultúra területén?

Mocsai lajos

A Testnevelési Egyetem Rektora
Kézilabda mesteredző
BEK, EHF-KEK győztes, Olimpiai Ezüstérmes edző
Nemzeti Kézilabda Akadémia Főigazgatója

14.00-14.40

Miként lehet monitorozni és befolyásolni a keringési  
mutatókat az erőállóképességi (HIIT) mozgásformák  
közben, a gyakorlatok intenzitásának fokozásával?

Erőállóképességi gyakorlatok progressziója és azok keringésre 
gyakorolt hatásainak bemutatása pulzuskontrollal.  
Gyakorlati bemutató és előadás

Góg anikó

Gergely Márk

ungvári Máté

Funkcionális tréning specialista, IWI képzés vezető, 
személyi edző, korábbi triatlon olimpikon,  
Polar Race tréner, Funkcionális tréning specialista

Személyi Edző, IWI szaktanár,  cross training oktató, 
szertorna szakszemináriumi oktató

FTC labdarúgás utánpótlás erőnléti edző,  
Funkcionális tréning specialista, IWI képzés vezető

14.40-15.20

Sporttudományi edzéstámogatás a labdajátékokban  
- valós hozzáadott érték, vagy a tények megerősítése?
Standardizált fizikai állapotfelmérések és pályatesztek a  
csapatsportokban. Melyek a használható tesztek  
utánpótláskorú és felnőtt játékosoknál?

Schuth Gábor

dömötör edit

Sporttudományi tanácsadó, Leeds Beckett University 
labdarúgó kutatócsoportjának tagja, Sunderland AFC 
Akadémia korábbi teljesítmény elemzője

TF Terhelés-élettani Labor tudományos munkatársa, 
edzésdiagnosztikai és kardiotréning szakember

15.20-15.35 KÁVÉSZÜNET

15.35-16.10

Hogyan épül fel a korszerű erőnléti edzés csapat és egyéni  
sportoknál? 

Periodizáció a gyakorlatban az OPT (Optimum Performance 
Training) és a CEx (Corrective Exercise Continuum)  
edzésrendszereken keresztül.

horváth  
Szabolcs

füzy Gábor

Soproni NBI-es férfi kosárlabdacsapat erőnléti edzője, 
Soproni SC futball utánpótlás erőnléti koordinátor,
IWI Erőnléti Edző (PES) képzés vezetője

IWI Korrektív sportrehabilitációs tréner (CES) és erőn-
léti edző, labdarúgás, atlétika erőnléti  
koordinátor, IWI CES tanfolyam vezetője

16.10-17.00
Kerekasztal beszélgetés az erőnléti edzés tapasztalatairól  
meghívott edzőkkel, élsportolókkal.

Merész andrás vízilabda mesteredző, horváth Szabolcs,  
füzy Gábor, ágó Renáta a női vizilabda válogatott erőnléti  
edzője, valamint további élsportolók, illetve erőnléti edzők

ZÁRSZÓ, NyEREmÉNySoRSolÁS

kísérő programok

13.15-14.00 
14.15-15.00 
15.15-16.00

Karrier és továbbtanulási tanácsadás
Előregisztráció szükséges!

veronica  
Recanati

Universidad Europea de Madrid nemzetközi  
tanulmányi osztályának vezetője

K.O.R.E. terápia - helyszíni regisztrációval andrew  
Wilkinson Personal Trainer és KORE Performance Terapeuta.

Az angol nyelvű előadásokhoz szinkrontolmácsolás lesz!                                                                                                                                                                                 * A programváltozás jogát fenntartjuk!
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mobil: +36 30 577 1394 , e-mail: konferencia@iwi.hu, www.fitnesstrend.blog.hu www.iwisportakademia.hu
Jegyvásárlás itt!

http://iwisportakademia.hu/hu/?option=com_rsform&formId=7
mailto:konferencia%40iwi.hu?subject=
http://www.fitnesstrend.blog.hu
http://www.iwisportakademia.hu
http://iwisportakademia.hu/hu/?option=com_rsform&formId=6

