1. Jolasaren azterketa ikastaroa
Jokoaren azterketa futbol-taldeen barruan azken urteotan gehien garatu den arloetako bat
izan da, eta alderdi horretan soilik diharduten talde teknikoetako kideak hartu ditu, baita
entrenatzaileei interpretatzeko oinarrizko trebetasunak eskatu ere.
Klubetan behar profesionalak sortzea eta teknikari hauentzako irteera profesionalak
sortzea:
I. Edozein mailatako edo kategoriatako analistak edo talde- edo klub-scoutak
II. Begiralea, jokalarien scoutinga, talentua erakartzea eta jokalarien balorazioa.
III. Jokalarien irudikapena.
IV. Futbolaria prestatzeko banakako aholkularitza, hobetzeko eta kirola egiteko.
2. Metodología
Prestakuntzak aurrez aurreko lineako ordu-karga birtuala izango du.
Ikastaroa, ikasleak scouting-aren eguneroko lanean eta jolasaren analisian murgiltzeko
helburuarekin. Gaur egun lanbide-erakundeetan lan hori egiten duten hainbat pertsonak
tutorizatuko dituzte eskolak.
3. Hartzaileak eta inskribatzeko betekizunak
Futbol-entrenatzaileak, gutxienez monitore diploma dutenak eta/edo 1., 2., 2. eta B edo 3.
mailako dibisio nazionaletan futbol-jokalariaren federazio-lizentzia izan dutenak.
Eskolak aztertuko du, futbolarekin lotura estua duten profil profesionalak edo
akademikoak dituzten eta aurreko baldintzetako bat ere betetzen ez duten hautagaien
kasuan.
4. Datak eta irakastorduak
Ikastaroa 3 orduko 8 saiotan egingo da (8 hitzaldi)
Astean egun bat (asteartetan 18: 00etatik 21: 00etara Zoom plataformaren bidez) martxoa
2, 9, 16, 23, 30
Apirila 13, 20, 27
5. Prezioa eta inskripzioak
240 eurokoa izango da, eta ordainketa bakarra egingo da ikasturtearen hasieran.
Kutxabank ES5720950000709109974725 kontuan sartzea, kontzeptuan ikaslearen
izen-abizenak adierazita eta ordainagiria ESCUELAENTRENADORES@FVFF.ORG
helbidera bidalita.
Izena emateko www.entrenadoresbizkaia.com webguneko "ikastaroak" ataleko inprimakia
bete beharko da.

Plaza mugatuak! Ikastaroa amaitutakoan, ikasleak diploma bat jasoko du, ikastarora joan
izana egiaztatzen duena.

Programa
2021eko martxoaren 2a
Analistaren joko-lanaren analisiaren oinarrizko oinarriak
Alvaro Reina
Watfordeko errendimendu-koordinatzailea (2021)
Alaveseko 2. entrenatzailea.
Talde profesionaleko analista
Futbol entrenatzaile nazionala
Malagako Errendimendu Analisiaren 2. Entrenatzailea eta arduraduna (18-19).
Levanteko Errendimendu Analisiaren 2. Entrenatzailea eta arduraduna (16-18).
Ad ALCORCON Errendimendu Analisiaren 2. Entrenatzailea eta arduraduna (15-16).
KHP selekzioko Errendimenduaren Analisiaren laguntzailea eta arduraduna. Panama (1113).
Erabateko hautaketa.
23 urtez azpikoen, 20 urtez azpikoen, 17 urtez azpikoen hautaketa
Fc Dniproko (Ukrainako 1. Maila) joko-analisiaren arduraduna.
Doctor por la universidad de Madrid
Argitalpen garrantzitsuen egilea
2021eko martxoaren 9a
2. Talde propioaren eta talde aurkariaren azterketa kolektiboa.
Jesus Botello
Talde profesionalaren datuen analista.
Analista Deportivo RTV Betis.
Komunikabideetako kirol-analista.
Analista: emakumezkoen lehen taldea eta R. Betiseko harrobia.
Andaluziako futbol eskolako irakaslea.
"Scouting Deportivo" liburuaren egilea, scoutingari eta analisiari buruz idatzitako lehen
liburuetako bat.
Real Betisen bi urteko analisi tekniko eta taktikoari buruzko "el Estratega" liburuaren
idazlea, joko estilora erakarrita
Aldizkari espezializatuetako kolaboratzailea.
2021eko martxoaren 16a
3. Banakako analisia entrenamenduan eta partidan.
A. Francisco Peralta
Talde profesionalaren datuen analista.
Cf HAMMARBY analista (Suediako 1. maila)
2021eko martxoaren 23a
4. Idazkari teknikoa eta scouting-aren garrantzia futbol-klub batean
Arkaitz Mota
Scouting Fc. Bartzelona.
Scouting Aspire Academy Football Dreams in Africa

Chief Scout en Kass Eupen (Belgikako 1. Liga).
Scouting Real Madril.
Scouting Aspire Academy

2021eko martxoaren 30a
5. Entrenamenduan eta lehiaketan atezaina banan-banan aztertzea.
Luis Llopis
Talde profesionaleko atezainen entrenatzaile espezifikoa
Cantera R. Madril (05-08.
Athletic Club (08-11) (Errege Kopako finalista).
RCD Mallorca (12-13).
UD Levante (13-14.
Granada cf (14-15.
R. Madril (15-18) (2 Championseko txapelduna).
Sozietatea (18-___)
2021eko apirilaren 13a
6. Txosten teknikoak egitea eta partida prestatzea.
A. Luis de la fuente.
Espainiako selekzioa 19 urtez azpiko lehen entrenatzailea (13-18)
19 urtez azpiko Europako txapelduna
21 urtez azpiko Espainiako selekzioko lehen entrenatzailea (18- ___)
Europako txapeldun sub- 21
2021eko apirilaren 20a
7. Informazioa biltzea, antolatzea, txostenak sortzea eta teknikariei eta jokalariei aurkeztea
Alberto Iglesias
Cf Portugalete entrenatzailea 2009-2010 (3. maila)
Barakaldo cf entrenatzailea 2008-2009 (2. B maila)
C.D. Guijuelo 2007-2008 entrenatzailea (2. B maila)
Haro Deportivo entrenatzailea 2005-2017 (3. maila)
Athletic Club entrenatzailea 2003-2005 (18 urte azpikoak, JDH).
Athletic Club entrenatzailea 1997-2003 (16 urte azpikoak, CLV-CH).
Athletic Club entrenatzailea 1997-2003 (12 urte azpikoak, ALV).
Bizkaiko Futbol eta areto futboleko entrenatzaileen eskolako zuzendaria. (2006-2010)
Athletic Club talde profesionaleko analista
2021eko apirilaren 27a
8. Entrenamenduko datu-baseak, futbolaren analisiari aplikatutako tresna teknologikoak.
Anselmo Ruiz
Futboleko eta eskubaloiko datuen analista.
Athletic Clubeko kanpo-aholkularia
Fc Barcelona kanpoko aholkularia, EFH Champions.
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan lizentziatua eta Jarduera Fisikoaren eta
Osasunaren Master Ofiziala.
Futbola: analisia eta sintesia "liburuaren egilea
2011-2014ko Real Betis Balompié taldeko harrobiko ikerketa + garapeneko arduraduna.
Ameriketako Estatu Batuetako akademien ziurtagirietako datu-analista, Double pass,
2014-2016.
Datuen analista Suediako ligan. Jönköpings Södra taldea 2016-2017.

