
Najmądrzejsza 
Na świecie 
metoda szkoleNia



Praca w zespole ma kluczowe znaczenie  
w piłce nożnej. Tylko najlepsi gracze są w stanie 
znaleźć rozwiązania w nieprzewidzianych  
sytuacjach. Są najlepsi w przetwarzaniu informacji  
i prognozowaniu ruchów przeciwnika.  
SmartGoals poprzez ciągłe tworzenie 
nieoczekiwanych sytuacji na boisku,  
zmusza zawodników do kooperacji.  
Wszystko by uzyskać najlepszy rezultat.

ŚwiadomoŚć

�  stale tworzy nowe i nieoczekiwane sytuacje  
w terenie

�  zmusza do ciągłego podejmowania decyzji pod 
presją czasu, nawet w ułamku sekundy

�  trenuje inteligencję piłkarską w chaosie
�  wzmacnia koncentrację i komunikację w zespole
�  zmienia trening w interaktywną grę pełną wyzwań
�  zwiększa wydolność zawodników

SmartGoals to interaktywna metoda  
treningu, która działa z sygnałami  
świetlnymi. Za każdym razem, gdy zawodnik  
zdobywa punkt za pomocą SmartGoals,  
losowo zapala się nowy, stając się kolejnym  
celem. SmartGoals trenuje świadomość, szybkość  
reakcji, zwinność i grę zespołową w dynamicznie 
zmieniających się  sytuacjach w grze.

interaktywna 
metoda szkolenia

SmartGoals śledzą szybkość i liczbę 
uzyskanych wyników. Cenny szczególnie  
jako system pomiaru wydajności przy sprincie, 
zwinności, dokładności itp. 

zbieranie danych  
i zarządzanie nimi

SmartGoals to system, który ma szerokie  
zastosowanie w różnych dyscyplinach sportowych:

baza ćwiczeń

SmartGoals ma rosnącą bazę treningów online.  
Zawiera sześć różnych kategorii: rozgrzewka,  
ruch i umiejętności, fitness, gra pozycyjna 
i małe gry taktyczne. Daje gotowe propozycje  
ćwiczeń z zastosowaniem naszego sprzętu. 

piłka nożna

hokej

fitness

wychowanie fizyczne



co składa się na system

SmartLight SmartCharger Smartphone app

timing SyStem

SmartFrame

Smartremote

SmartgoaLS troLLey

zapewnia wszystkim bezpłatną  
aplikację do pobrania  
na ios i androida

� Pilot
� Funkcja tablicy wyników
� Funkcja stopera
� Wyniki
� Baza danych ćwiczeń w aplikacji

To punkt świetlny, którego 
kolor można zmieniać na 

barwę pomarańczowa  
i niebieską za pomocą 

SmartRemote lub aplikacji. 

W zależności od zestawu 
ilość SmartLight może 

wynieść od 6 do 12 szt.

To jednostka ładująca  
SmartLight wraz  

z ładowarką.

To rama do której,  
można zamocować 

SmartLight, aby  
przygotować  
ćwiczenia.

To kontroler za pomocą 
którego sterujesz  

SmartGoals.

Wzmocnij się dzięki  
aplikacji SmartGoals,  

która pozwala korzystać  
z zaawansowanych  
funkcji SmartGoals.  
Dla Androida i IOS.

Wózek SmartGoals  
ułatwia każdemu trenerowi 
przenoszenie SmartGoals na 

boisko. Jest opcjonalny  
w zestawie SmartGoals, ale 

zapewnia dużą  
wartość dodaną!

System pomiaru czasu  
mierzy czasy  

z dokładnością do 0,01 s. 
System stwarza możliwość 

pracy ze SmartGoals na 
różnych wysokościach.  
System jest opcjonalny,  

ale tworzy wiele  
nowych wariantów gry.



� trenuje profesjonalnie. Poprawia zwinność, wydajność, świadomość  
i inteligencję piłkarską

� bogata oferta ćwiczeń sprawia, że każdy trening jest nowy, ciekawy, intrygujący
� zawodnik na bieżąco może śledzić swoje wyniki, stale się rozwija

dla zawodnika 

� w zakresie komunikacji, gry pozycyjnej i współpracy, trenuje cały zespół
� wzmacnia zdrową rywalizację w zakresie  szybkości, zwinności  

i dokładności podań zawodników, testuje graczy
� poprawia współpracę, trafność decyzji i chemię w zespole  

dla drUŻyny 

� intuicyjna aplikacja pomaga łatwo skonfigurować pełny trening
� Smartgoals zapewnia trenerowi więcej czasu na analizę tego,  

co dzieje się na boisku, zamiast zarządzania ćwiczeniem
� uprzyjemnia i urozmaica pracę, tworząc sesje szkoleniowe  

dla wszystkich poziomów i grup  wiekowych

dla trenera 

� pomaga wolontariuszom i trenerom w łatwym tworzeniu dynamicznych  
i przyjemnych sesji szkoleniowych, które łączą się z kolejną generacją

� odporny na wstrząsy i wodoodporny
� 10-godzinna żywotność baterii zapewnia, że kilka zespołów  

może z niej korzystać dziennie

dla klUbU 
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Marek Siatrak
Prezes Zarządu
mobile.lab.trainer@gmail.com
+48 791 860 817

Mobile Lab Trainer Sp. z o.o.
ul. Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
NIP: 611-28-02-334
KRS: 0000795435

OFICJALNy DySTRyBuTOR NA POLSKę


