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PRELEGENCI:

Fizjoterapeuta, właściciel Centrum Fiz-
joterapii Sportowej i Ortopedycznej RE-
HABILITA w Katowicach, wykładowca 
akademicki. Trener przygotowania mo-
torycznego, instruktor odnowy biolog-
icznej, były fizjoterapeuta Polskiej Kadry 
Biathlonu i Reprezentacji Młodzieżowych 
w Hokeju na Trawie. Pomysłodawca 
oraz prelegent szkoleń z zakresu Now-
oczesnych metod usprawniania stawu 
kolanowego oraz Koncepcji kształtowania 
motorycznego w treningu funkcjonalnym.

Trener kadry olimpijskiej seniorek. Jest tre-
nerem nowego pokolenia, który reprezen-
tuje skandynawską szkołę trenerską. Ma 
za sobą przeszłość zawodniczą i doświad-
czenie w pracy z reprezentacją Norwegii, 
Szwecji oraz z profesjonalnymi zawod-
nikami.Od wielu lat jako trener uczestniczy 
w przygotowaniu zawodników do rywal-
izacji na światowym poziomie. 

Fizjoterapeuta, współwłaściciel Centrum 
Fizjoterapii Sportowej i Ortopedycznej 
REHABILITA w Katowicach, wykładowca 
akademicki, doktorantka SUM Katowice, 
asystent szkoleń z zakresu Koncepcji ksz-
tałtowania motorycznego w treningu funk-
cjonalnym. Ukończone kursy z zakresu ter-
apii manualnej wg. standardów IFOMPT, 
ultrasonografii układu mięśniowo-szkiele-
towego, Koncepcji kształtowania motory-
cznego w treningu funkcjonalnym, Now-
oczesnych metod usprawniania stawu 
kolanowego.

Były biathlonista, trener, menager spor-
tu. Zainicjował i brał udział w badaniach 
nad szybkością strzelania we współpracy  
z Jean Pierre Amat dla Rafaelem Poiree 
w okresie przygotowań olimpijskich. Jego 
pasja jest teoria strzelania w biathlonie.

Już od ponad 15 lat dzieli się swoją wiedzą 
i doświadczeniem prowadząc konferencje, 
warsztaty oraz wykłady zarówno w USA 
jak i w Europie. Inspirował uczestników 
wielu konferencji biznesowych. Szko-
lił takie firmy jak Metlife czy Adidas oraz 
wiele innych. Występował także na kon-
ferencjach organizowanych na uczelniach 
amerykańskich takich jak Wharton Busi-
ness School, Columbia czy Yale. Z pasją 
aplikuje najnowsze odkrycia psychologii  
i nauki o mózgu człowieka w biznesie prez-
entując swoją autorską koncepcję życia  
i pracy wyrażoną w jednym słowie “ENER-
GICZNIEJ”. Pomaga firmom, organizacjom 
i ludziom w pełni wykorzystać możliwości 
rozwoju.

Absolwent psychologii na Uniwersy-
tecie Gdańskim. Prowadzi badania nad 
wpływem cech osobowościowych i tem-
peramentalnych na wyniki sportowców. 
Poszukuje odpowiedzi na pytanie: co ma 
wpływ na „mistrzostwo”, czyli co odróżnia 
najlepszych od bardzo dobrych? Wielki 
pasjonat psychologii pozytywnej. Członek 
międzynarodowych stowarzyszeń psy-
chologii sportu, w tym: Association for Ap-
plied Sport Psychology, European Federa-
tion of Sport Psychology
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Paweł Niewiadomy, Katarzyna Szuścik 
– Centrum Fizjoterapii Sportowej 

i Ortopedycznej. Trening funkcjonalny 
biathlonisty (część teoretyczna)  

Tobias Torgersen (NOR) - Trener Kadry 
Seniorek. Trening młodych biathlonistów 

w Skandynawii – zasady szkolenia, 
priorytety w szkoleniu, zadania na 
poszczególnych etapach szkolenia 

od młodzika do juniora

Paweł Niewiadomy, Katarzyna Szuścik 
– Centrum Fizjoterapii Sportowej 

i Ortopedycznej   (część praktyczna)

 Matt Domagała “Energiczniej”
I CAN - warsztat szkoleniowy

Wojciech Herra -  psycholog sportu
Jak przygotować zawodnika 

do walki ze stresem?

Olivier Barnett (FRA) 
Trening strzelecki biathlonisty. 

Warsztat trenerski.  

Kolacja

Śniadanie

Obiad

Prezentacja firmy Salomon

Prezentacja firmy ThoraxTrainer

Uroczysta kolacja

15:00 –16:30

15:00-16:30 

17:00-18:30

8:30-10:30

11:00-13:00 

18:00-19:00

7:00-8:30

13:00-14:00

16:45 – 17:15

16:45 – 17:15

19:00

19:00-21:00

05.10.2017 (CZWARTEK) - przyjazd uczestników

06.10.2017 (PIĄTEK) 

PROGRAM KURSOKONFERENCJI:



PROGRAM KURSOKONFERENCJI:

prof. Miłosz Czuba - Instytut Sportu 
Monitoring  treningu młodego zawodnika

prof. Miłosz Czuba Instytut Sportu  
Żywienie młodego zawodnika

Stanisław Kępka  - Wiceprezes PZBiath.
Podsumowanie konferencji i informacje 

dotyczące sezonu 2017/2018

Mikołaj Panytkin Trener Kadry Seniorów
Serwisowanie karabinka B-7, regulacja karabinka 

Śniadanie

Obiad

9:00-10:30

12:15-13:00   

13:00-13:30   

10:45-12:15

8:00-9:00 

13:30 

07.10.2017 (SOBOTA)
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