הנעליים המתודיות
שכובשות את עולם הכדורגל

חברת  FOOTBALL3COLORפיתחה נעלי כדורגל ,קטרגל ושיטת אימון
ייחודית הבנויה על התאמה בין שלושת צבעי הנעל לאביזרי האימון

שחקן,
קח אחריות
על עתידך
ייעוץ מקצועי :זאביק זלצר
הערכה כוללת נעליים ,כיפות ,דיסק ומתאימה לילדים מגיל  4ומעלה ⋅ לימוד יסודות הכדורגל באמצעות שלושה צבעים וציוד עזר
מותאם בשיטה הפעילה ב 21-מדינות ⋅ רמת האימון והיעילות בו עולה משמעותית ⋅ הטכניקה היא הבסיס לשחקן הכדורגל והשיטה
משפרת אותה והיא הופכת לאינסטינקט ⋅ האימון יעיל ומהיר יותר ⋅ השחקן מבין ומתרגל בקלות את השימוש בכל חלקי הרגל
ובשתי הרגליים ⋅ שחקנים יכולים להתאמן לבד בבית בצורה מקצועית ⋅ השיטה משפרת את הקואורדינאציה וקבלת ההחלטות

יתרונות אלו ואחרים הביאו את מיטב המועדונים ואנשי הכדורגל בארץ ובעולם להשתמש בשיטה

ערכת עיריית רחובות

ערכת הפועל באר שבע

ערכת מכבי תל אביב

מועדונים שרכשו מאתנו ערכה לימודית:

מנהלים מקצועיים ומאמנים ממליצים:

מכבי ת"א ,הפועל באר שבע ,מכבי נתניה ,קדימה/צורן ,מכבי שוהם ,מכבי עמק חפר,
האקדמיה באשקלון ,בית"ר ר"ג ,מ.ס מודיעין ,זיכרון יעקב ,מ.ס אילת ,מ.ס ברקאי,
האקדמיה לכדורגל קריית ביאליק ,עיריית רחובות/מחלקת הספורט ,מג'דל כרום ,בני
קלנסוואה ,הפועל ג'ת ,מ.ס כפר סמיע ,מ.ס זמר ,מ.ס כיסרא ,אחווה חיפה ,כוכב מיכאל,
כפר נטר ,גני תקווה ,מתנ"ס מתן ,בן שמן ,אבן יהודה ,מועדון בני זמר ,קצרין/מחלקת
הספורט ,ראמה/מחלקת הספורט ,האקדמיה לכדורגל עין המפרץ ,קיבוץ רמת רחל,
עמותת פרחי הדרום ,עמותת אבני ,ביה"ס לכדורגל /soccerקריות.

זאביק זלצר ,בני לם ,דוד לביא ,אלכס ברמכר ,ישראל צרפתי ,אמנון רז ,אסף
שטנגל ,שוקי בנאדו ,ערן קוליק ,ויקי גלאם ,יהושע וקסלר ,ברוך סער ,זידאן
פלאח ,ויצמן שלמה ,יאיר גואטה ,חיים אלטייט ,דני גזאוי ,זידאן זהאר ,גלעד גושן,
גי בלחסן ,גיל חוכיימה ,מאיר שלמה ,מעדא עבדאללה ,גיא רוזנצויג ,פאיד חסון,
מועאד נסראלדין.

להזמנות:
רחוב הקדר  ,8נתניה ⋅ טל ⋅ 09-8626484 .נייד052-8477580 .

דואר אלקטרוני ⋅ k.zg@012.net.il .אתר רשמיwww.football3color.co.il .
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