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ZZZUUUPPPYYY   SSSPPPOOORRRTTT      

ZUPAN BRANKO s.p.  
Ul. II. Prekomorske brigade 39C 
6000 KOPER 
 
V Kopru, 2. nov 2010                                                                             
                                                                      
 

 

ZZZIIIMMMSSSKKKAAA   NNNOOOGGGOOOMMMEEETTTNNNAAA   AAAKKKAAADDDEEEMMMIIIJJJAAA   BBBRRRAAANNNKKKAAA   ZZZUUUPPPAAANNNAAA   
   

Od   222...   do   555...   DDDEEECCCEEEMMMBBBRRRAAA   222000111000   v Piranu in Strunjanu:   
 

 
 

 
 

Dragi mladi nogometaši in starši! 
 

Leto se počasi izteka…in vsak čas bo tu december, z njim pa tudi naša 6., zimska 
nogometna akademija Branka Zupana.  
Z  letošnjo poletno akademijo na Rogli je Branko Zupan s sodelavci pričel z 
mednarodnim sodelovanjem in strokovno izmenjavo ter gostil vodjo mladinskega 
pogona nizozemskega kluba VVV- Venlo, Rogerja Bongaertsa. 
Na akademiji se mladi nogometaši uvajajo v reprezentančni način izvajanja programa ~ 
treniranja in druženja z vrstniki ter tako dobijo zelo dobro popotnico za njihov 
nogometni in življenjski razvoj. 
Za nas je sodelovanje s starši še posebej pomembno; zato pripravljamo posebna 
predavanja in delavnice, kjer lahko dobite kar najboljši vpogled v celostni razvoj 
vašega otroka. 
Vsaka akademija nudi vsebinsko nadgradnjo prejšnje ter tako našim udeležencem 
omogoča stalen razvoj in napredek. 
 
Obala, z blagim zimskim podnebjem ter obmorskim naravnim okoljem nam tudi v 
zimskem času nudi prave pogoje za celostni in naravni pristop v treniranju, kot ga 
uvaja Branko Zupan. 
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1. Namen akademije: 

� Vzgoja in negovanje človekovih vrednot: medsebojnega spoštovanja, 
razumevanja, sprejemanja in delovanja po vesti 

� Osvajanje nogometnih znanj in veščin na 
igriv, a vendarle visoko profesionalen 
način, prilagojen otrokovi starosti in 
znanju 

� Spoznavanje in druženje z vrstniki iz vse 
Slovenije 

� Spoštovanje in skrb za ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine 

� Sodelovanje s starši – s ciljem kar najboljše popotnice na otrokovi, mladostnikovi 
poti v samostojnost 

Otrok lahko doseže največ, če mu starši na njegovi športni in življenjski poti v 
samostojnost stojijo ob strani na prav in zdrav način!  
 

2. Koga pričakujemo? 

Akademija je namenjena mladim nogometašem (fantom in dekletom) v starosti 
 od 8 do 16 leta, ki bodo razporejeni v tri starostne skupine.  
Dobrodošli ste vsi, ki imate osnovno nogometno znanje in hotenje po napredku 
tehničnih in taktičnih nogometnih veščin.  
 

3. Kako bo potekal dan, kaj bomo počeli? 

� Nastanjeni boste v naravnem, obmorskem okolju 
bioenergijskega hotelskega resorta Salinera*** v 
Strunjanu.  

� Nogometni treningi bodo potekali dvakrat dnevno 
na prenovljenem nogometnem igrišču v Piranu. 

Ob osvajanju nogometnih veščin, ki temeljijo na 
Coerverjevi metodi, bomo opravili trening namenjen 

športni gimnastiki. 

� Vsak dan se boste po naporih ☺ lahko sprostili s plavanjem v bazenu.  

� Opravili bomo testiranja nogometnih veščin in hitrosti s pomočjo fotocelic.  

� Na zabaven in sproščen način bomo osvežili znanje angleščine v večernih kvizih 
in zabavnih igrah ob nogometnih vsebinah 

� Za sprostitev in zabavo bomo izkoristili naravne lepote Obale…                      
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� Zadnji dan je nekaj posebnega, saj bomo ob demonstraciji nogometnih veščin, 
odigrali tudi tekmo - otroci : starši ☺ 

Ob zaključku akademije bo predavanje za starše na katerem bomo predstavili izsledke 
dosedanjih akademij ter napredek udeležencev.  
Predavanje se bo zaključilo z zdravim kosilom kuharskega mojstra Alessandra 
Cabonija, smernicah prehranske strokovnjakinje ter podelitvijo priznanj udeležencem. 
 

4. Cena nogometne akademije: 
Cena štiri - dnevne nogometne zimske akademije je 225,00 € (DDV je vključen v 
ceno); prispevek staršev za samopostrežno kosilo v Hotelu Salinera znaša 14,00 EUR 
(za tiste, ki se boste udeležili zaključnega druženja s predavanjem in podelitvijo 
priznanj).   

Vsak udeleženec bo prejel majico As v nogah za spomin na akademijo. 
 

INFORMACIJE IN PRIJAVA 

Prijavite se lahko na naši spletni strani www.nogometas.si, kjer boste v meniju 
»ZIMSKA AKADEMIJA«  našli PRIJAVNICO.  
Prosimo, da izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljete do 23.novembra 2010 na naš 
poštni naslov ali skenirano po el. pošti na naslov: zupy.sport@gmail.com 
 

 
 
ZA VSE PODROBNOSTI IN DODATNA POJASNILA, PROSIM POKLIČITE: 

                  ���::: 05 611 79 58       

                  ���::: 040 806 864   Barbara Rudolf Šparavalo – koordinatorka programov       
ALI PIŠITE… 

���:::  www.nogometas.si; zupy.sport@gmail.com 


