II warsztaty szkoleniowe Only Futbol
6 przykładowych
W DNIU 7 WRZEŚNIA 2018 R. W STRÓŻACH ODBYŁY SIĘ II WARSZTATY SZKOLENIOWE ZORGANIZOWANE
PRZEZ TWÓRCĘ ONLY FUTBOL, STANISŁAWA SZPYRKĘ. TEMATEM PRZEWODNIM BYŁ ZBIÓR MAŁYCH
GIER ZADANIOWYCH. PONIŻEJ PRZEDSTAWIONE ZOSTAŁY PRZYKŁADOWE JEDNOSTKI TRENINGOWE
ZAPREZENTOWANE PRZEZ AKADEMIE: ONLY FUTBOL, ZAGŁĘBIA LUBIN, LEGII WARSZAWA, LECHA
POZNAŃ, POGONI SZCZECIN ORAZ JAGIELLONII BIAŁYSTOK.

O N LY F U T B O L

Stanisław Szpyrka, Mirosław Matusik

CEL

Gra 2 × 2 po przyjęciu piłki

ORGANIZACJA

Pole gry o wymiarach 25 × 25 m.
Dwóch zawodników ustawionych przed bramkami, dwóch przy stożkach przy strefach.

ZASADY GRY

Gra rozpoczyna się podaniem piłki przez trenera i wbiegnięciem
dwóch środkowych do pola gry. Zawodnik po przyjęciu piłki, sam
decyduje o wyborze partnera ustawionego przed sektorem. Zawodnik
przyjmuje piłkę kierunkowo w boczną strefę oznaczoną kolorami
(biały, niebieski), rozpoczynając grę do bramki w stronę, którą przyjął
piłkę. Zawodnik z drugiego sektora wybiega przez bramkę tego
koloru, przez którą zawodnik z drugiej strony przyjął piłkę.
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Gra

2×2

Technika

Przyjęcie piłki

Taktyka

Bronienie indywidualne, grupowe

Motoryka Szybkość, siła, orientacja
Psychika
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– zbiór małych gier zadaniowych
jednostek treningowych
3
3

2

2

1

CEL

Nauczanie przyjęcia piłki w grze 1 × 1

ORGANIZACJA

Pole gry o wymiarach 15 × 20 m.
Zawodnicy ustawieni w jednej linii przy dwóch kolorach stożków (niebieski, biały).

ZASADY GRY

Trener wznawia grę podaniem piłki w stronę zawodników,
z jednoczesnym wskazaniem koloru stożka, przy którym jest
ustawiony jeden z zawodników. Zadaniem zawodnika jest przyjęcie
kierunkowe z ominięciem środkowej tyczki i rozpoczęciem gry na
bramkę w stronę, z której drugi zawodnik ominął tyczkę.

Gra

1×1

Technika

Przyjęcie piłki

Taktyka

Atakowanie i bronienie indywidualne

Motoryka Szybkość, siła, orientacja
Psychika

Koncentracja, rywalizacja

5
1

4
4
4
2

5

3

2

3

3

2

CEL

Nauczanie gry 2 × 1 po przyjęciu piłki

ORGANIZACJA

Pole gry o wymiarach 20 × 25 m.
Zawodnicy ustawieni w dwóch rzędach (piłki na linii bramek).

ZASADY GRY

Zawodnik po prowadzeniu piłki podaje przez jedną z dwóch stref
i przebiega przez nią, stając się drugim atakującym. W momencie
podania zawodnik atakujący startuje do strefy podania i jego
zadaniem jest zakończyć akcję strzałem do jednej z dwóch bramek
z wyznaczonej strefy, ze wsparciem drugiego atakującego. Obrońca
w momencie podania przebiega przez drugą bramkę i jego zadaniem
jest przechwyt piłki i przeprowadzenie jej przez jedną z dwóch stref.
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Gra

2×1

Technika

Przyjęcie piłki

Taktyka

Bronienie indywidualne, atakowanie
grupowe

Motoryka Szybkość, siła, czas reakcji
Psychika
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ŻÓŁTA

2

1

3

3

2
3

3
1

CEL

Nauczanie gry 2 × 2 po prowadzeniu piłki

ORGANIZACJA

Pole gry o wymiarach 25 × 30 m. Zawodnicy ustawieni z piłkami po zewnętrznych stronach bramek.

ZASADY GRY

Po wskazaniu przez trenera koloru bramki dwaj zawodnicy po
przeciwnych stronach prowadzą piłkę za połowę, oddając strzał do
wybranej bramki. Piłka, którego zawodnika jako pierwsza wpadnie
do bramki, oznacza, że jego partner, który jest ustawiony z piłką
przy bramce, do której wpadła piłka, rozpoczyna grę 2 × 2 na dwie
bramki po drugiej stronie boiska.

Gra

2 × 21

Technika

Prowadzenie piłki

Taktyka

Atakowanie grupowe

Motoryka Szybkość, zwinność, orientacja
Psychika

Koncentracja, samodyscyplina

ZAGŁĘBIE LUBIN

Jarosław Rutkowski

Rozgrzewka z piłkami doskonaląca
prowadzenie piłki i zwody
Czas ćwiczenia: 5 min
Zawodnicy są ustawieni w dwóch grupach,
ćwiczenie rozpoczyna się od prowadzenia piłki
przez zawodnika w slalomie. Zadaniem zawodnika
jest wykonywanie określonych zwodów przed
pachołkiem. Po skończeniu slalomu następuje
wymiana podań z partnerem i kończący ćwiczenie
ustawia się na końcu kolejki. Ćwiczenie jest
wykonywane z dwóch stron.
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3 × 1 w kwadracie
Czas ćwiczenia: 10 min
Przedział intensywności: 70–80%
Zawodnicy ustawieni w kwadracie, na jego
bokach. Ich zadaniem jest stworzenie zagrania dla
zawodnika z piłką, po lewej i po prawej stronie.

5 × 2 z przejściem
Czas ćwiczenia: 10 min
Przedział intensywności: 70–85%
Tworzymy 2 grupy po 5 osób. W środku jednej
z grup jest 2 zawodników odbierających piłkę.
Zadaniem zawodników posiadających piłkę jest
wymiana określonej liczby podań, a następnie
podanie piłki do drugiego kwadratu. Zadaniem
odbierających piłkę jest po jej odebraniu podanie
w określony punkt wskazany przez trenera,
np. bramka, zawodnik, drugi kwadrat. Po stracie
piłki zadaniem dwóch zawodników, którzy ją stracą
(zawodnik, który przyczynił się do utraty piłki oraz
jego partner po prawej stronie), jest jak najszybsze
przebiegnięcie do drugiego kwadratu i odbiór piłki.

4 × 2 z przejściem do 8 × 4
Czas ćwiczenia: 10 min
Przedział intensywności: 70–85%

5×3

Zawodnicy rozgrywają piłkę (4 × 2) w kwadracie.
Zadaniem zawodników posiadających piłkę jest
jak najdłuższe utrzymanie się przy niej – otrzymują
1 pkt za wykonanie określonej liczby podań.
Zadaniem broniących jest odebranie piłki i podanie
jej do partnerów ustawionych na zewnątrz drugiego,
większego kwadratu. Wtedy rozpoczyna się gra
8 × 4. Zadaniem zawodników posiadających
piłkę jest jak najdłuższe utrzymanie się przy niej
(także otrzymują 1 pkt za wykonanie określonej
liczby podań). Podczas przejścia z ataku do obrony
broniący muszą jak najszybciej odebrać piłkę
i podać ją w określone przez trenera miejsce,
bramkę czy do zawodnika.
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LEGIA WARSZAWA

Mateusz Legierski

U11
Trening
nr:

Legia Warszawa

19

Data:

7.09.2018

2018/2019

Czas:

Faza gry: Atak PDO

Obrona

PDA

Technika:

Ruch
bez piłki

Przyjęcie
piłki

Utrzymanie Zwroty
piłki

Social skills:

Relacje

Rozgrzewka
Czas: 5 min

PREP – animal movements

90 min

Element:

11

Nieobecni:

3

Pressing
Drybling

Psychologia:

Cel ćwiczenia: SAQ + life kinetic

Obecni:

Podania

Wykończenie

Akcje
defensywne

Komunikacja

Serie: 6

10

Przerwa

1

Serie: 2

10

Przerwa

1

Serie: 2

10

Przerwa

1

Organizacja: rywalizacja 3 drużyn
Przebieg: w czasie gdy zawodnicy z jednej drużyny
(niebiescy) wykonują start do piłki umieszczonej
w środku kwadratu, zwroty do każdej z czterech
ścian kwadratu oraz powrót do swojej grupy. Dwie
pozostałe drużyny:
A) żonglują jak najwięcej piłką z gąbki/tenisową,
B) strzelają jak najwięcej bramek
Punkty coachingowe:
1. Przyjęcie piłki w kierunku bramki
2. Podanie do odpowiedniej nogi
Cel ćwiczenia: PDO – pressing i przyjęcie piłki
Organizacja: gra 6 × 6
Przebieg: mecz 6 × 6, zawodnicy grają na dużą
bramkę z bramkarzem oraz na 3 małe bramki. Zasady:
A) w ataku – przyjmować piłkę w przód zawsze,
kiedy jest to możliwe,
B) po stracie piłki wykonać natychmiastowy pressing
(doskok do zawodnika z piłką)

Punkty coachingowe:
1. PDO – pressing
2. Przyjęcie piłki
Cel ćwiczenia: PDO – pressing i przyjęcie piłki
Organizacja: gra 6 × 6, na początku gra 3 × 3 + B,
po odbiorze gra 3 × 3
Przebieg: zawodnicy zamknięci w strefach, drużyna
w ataku otrzymuje piłkę od trenera i rozpoczyna atak
na dużą bramkę w grze 3 × 3 + B, zadanie: zdobyć
bramkę. Po odbiorze biali (zespół zaczynający grę
w obronie) przechodzą do ataku poprzez podanie
do zawodnika po drugiej stronie boiska, obrońcy
(niebiescy) zamknięci w strefie. Po otrzymaniu
piłki biali atakują na 3 małe bramki w grze 3 × 3
(podający podąża za podaniem). W fazie przejściowej
strefa w środku boiska wolna od obrońcy
Punkty coachingowe:
1. Percepcja – gdzie jest wolne miejsce?
2. Przyjęcie piłki – w kierunku wolnej przestrzeni
Ćwiczenie/gra Czas:

Mecz 6 × 6

Co dobrze wyszło w treningu?
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LECH POZNAŃ

Łukasz Chęciński, Filip Zaranek

1. Gra 5 + 4N × 5
Czas trwania: 10 min
Wymiary: 30 × 40 m
Cel: Utrzymać piłkę
Opis: Gra na utrzymanie w przewadze liczebnej.
Celem zawodników w posiadaniu piłki jest wymiana
10 podań, za co otrzymują 1 pkt. Po odbiorze zespół
ma za zadanie utrzymać się przy piłce. Po stracie
jak najszybszy pressing.

2. Gra 9 × 5
Czas trwania: 10 min
Wymiary: 30 × 40 m
Cel: Utrzymać piłkę
Opis: Gra pozycyjna w przewadze liczebnej. Celem
zawodników w posiadaniu piłki jest wymiana
10 podań, za co otrzymują 1 pkt. Po odbiorze zespół
ma za zadanie zakończyć akcję do jednej z czterech
bramek. Po stracie jak najszybszy pressing.

3. Mecz Br + 4 × 4 + Br
Czas trwania: 10 min
Wymiary: 20 × 40 m
Cel: Zdobyć bramkę
Opis: Mecz w równowadze liczebnej z podziałem
na 3 zespoły. Forma rywalizacji, zwycięzca meczu
zostaje na boisku, przegrany schodzi. Mecz trwa do
pierwszej zdobytej bramki lub przez 2 min.
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POGOŃ SZCZECIN
Czas
5 min

Patryk Florczyk, Jakub Florczyk

Opis gry

Punkty
coachingowe

Grafika

Gra 1 × 1 z akcentem przejścia
z bronienia do atakowania

Aktywna obrona
ukierunkowana
na odbiór
piłki, pierwsze
podanie po
przejęciu piłki
celne i do
przodu

Organizacja gry jak na grafice. Gra
1 × 1 w wyznaczonych polach. Z boku
pola gry stoją trenerzy z dodatkowymi
piłkami. W przypadku wyjścia piłki
poza pole gry (bramka, aut lub
niecelny strzał) trener podaje piłkę
do zawodnika broniącego (akcent
fazy przejściowej). Bramka zdobyta
po odbiorze piłki liczy się podwójnie.
W każdej akcji musi wystąpić co
najmniej jedna faza przejściowa. Czas
gry – max. 10 s. Przerwa – do 1 min
10 min Gra 2 × 2 na 4 bramki z akcentem
przejścia z bronienia do atakowania

Aktywna obrona
ukierunkowana
na odbiór
piłki, pierwsze
podanie po
przejęciu piłki
celne i do
przodu

Organizacja gry jak grafice. Gra
2 × 2 na 4 bramki w wyznaczonych
polach. Z boku pola gry stoją trenerzy
z dodatkowymi piłkami. W przypadku
wyjścia piłki poza pole gry (bramka,
aut lub niecelny strzał) trener podaje
piłkę do zawodnika broniącego
(akcent fazy przejściowej). Bramka
zdobyta po odbiorze piłki liczy się
podwójnie. W każdej akcji musi
wystąpić co najmniej jedna faza
przejściowa. Czas gry – max. 20 s.
Przerwa – do 1 min.
10 min Gra 4 × 4 na 8 bramek z akcentem
przejścia z bronienia do atakowania

Aktywna obrona
ukierunkowana
na odbiór
piłki, pierwsze
podanie po
przejęciu piłki
celne i do
przodu

Organizacja gry jak na grafice. Gra
4 × 4 na 8 bramek. Dwa zespoły
grają – trzeci odpoczywa (czynny
wypoczynek – „czucie piłki”). Z boku
pola gry stoją trenerzy z dodatkowymi
piłkami. W przypadku wyjścia piłki
poza pole gry (bramka, aut lub
niecelny strzał) trener podaje piłkę
do zawodnika broniącego (akcent
fazy przejściowej). Bramka zdobyta
po odbiorze piłki liczy się podwójnie.
Czas gry – 2 min.
10 min Gra 6 × 6 z akcentem przejścia
z bronienia do atakowania

Aktywna obrona
ukierunkowana
na odbiór
piłki, pierwsze
podanie po
przejęciu piłki
celne i do
przodu

Organizacja gry jak na grafice.
Gra 6 × 6 – z boku stoją trenerzy
z dodatkowymi piłkami, wprowadzając
je do gry w momencie straty bramki,
autu lub niecelnego strzału (akcent faz
przejściowych). Bramka zdobyta po
odbiorze liczy się podwójnie.
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J A G I E L L O N I A B I A ŁY S T O K

Tomasz Walukiewicz

Organizacja:
• pole gry: 30 × 20 m
• liczba zawodników: 12 (podzielonych na 2 zespoły)
• ustawienie: dowolne
• dozowanie: rywalizacja
Przebieg: celem gry jest jak najdłuższe utrzymanie
się przy piłce. Jedna drużyna rozpoczyna grę
z piłkami – napastnicy, druga bez piłek – obrońcy.
Zadaniem napastników jest jak najdłuższe
chronienie swoich piłek. Jeżeli napastnik straci
piłkę, próbuje ją odzyskać, dopóki nie opuści ona
pola gry. Po utracie szansy na odzyskanie napastnik
wspomaga swoich partnerów w utrzymaniu piłek,
poprzez stwarzanie opcji podania.
Obrońcy wbiegają w pole pojedynczo. Ich
zadaniem jest szybki odbiór piłki i strzał do małej
bramki. Następny obrońca może wbiec na połowę
napastników dopiero wtedy, gdy poprzedni odebrał
piłkę i oddał strzał do jednej z małych bramek.
Gra toczy się do momentu, aż napastnicy stracą
wszystkie piłki. Wygrywa drużyna, która dłużej
utrzyma się przy piłce
Organizacja:
• pole gry: 20 × 20 m, 4 kwadraty o boku 10 m
• liczba zawodników: 8 (podzielonych na 2 zespoły)
• ustawienie: jak na grafice
Przebieg: każda drużyna z piłką. Równoczesna
wymiana podań pomiędzy zawodnikami z danej
drużyny, w obrębie pola gry.
ZADANIE: utrzymanie posiadania piłki i zmiana
kwadratu po każdym podaniu.
WARUNEK: w jednym kwadracie może znajdować
się tylko 1 zawodnik z danej drużyny.
Zawodnicy mogą wykonywać dowolne zmiany „od
podania” lub „za podaniem”

Organizacja:
• pole gry: 10 × 10 m
• liczba zawodników: 8 (podzielonych na 2 zespoły)
• ustawienie: jak na grafice
Przebieg: gra na utrzymanie 4 × 1
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Organizacja:
• pole gry: prostokąt 20 × 10 m podzielony na
2 kwadraty 10 × 10 m
• liczba zawodników: 12 (podzielonych na 3 zespoły)
• dozowanie: 3 × 4 min/przerwa aktywna 3 × 1 min
(ball control)
Przebieg: gra na utrzymanie 4 × 2. Dwójka
obrońców (żółtych) wbiega w pole gry, aby odebrać
piłkę. Drużyna w posiadaniu piłki (niebiescy) po
3 celnych podaniach może zagrać piłkę do drugiej
drużyny ustawionej w sąsiedniej strefie. Jeśli
piłka zostanie zagrana do drugiej strefy, wbiega
do niej 2 obrońców i toczy się gra 4 × 2. Dwójka
zawodników drużyny broniącej, która nie wbiega
do kwadratu, ustawiona jest na linii pomiędzy
kwadratami. Zawodnicy ci mogą poruszać się tylko
po linii środkowej i starają się blokować podania do
drugiej strefy.
Zmiany: po przechwycie drużyna broniąca musi
zagrać piłkę do sąsiedniej strefy. Jeśli im się nie
uda, to pozostają w obronie.
Uwagi: po stracie piłki napastnicy przechodzą do
pressingu, starając się odebrać piłkę, zanim nastąpi
przeniesienie gry.
Organizacja:
• pole gry: prostokąt 20 × 10 m podzielony na
2 strefy o wymiarach 10 × 10 m
• liczba zawodników: 6 (podzielonych na 3 zespoły
2-osobowe)
• dozowanie: 3 × 4 min/przerwa aktywna 3 × 1 min
(żonglerka zadaniowa)

1
2

Przebieg: gra 3 × 1 + 1 + 1 na dowolną
liczbę kontaktów. Po 3 podaniach można zagrać
piłkę drugiej strefy. Po celnym podaniu gra jest
kontynuowana w drugiej strefie (obrońcy zmieniają
się rolami). Drugi zawodnik broniący ustawiony jest
na linii dzielącej oba pola. Porusza się tylko po linii,
jego zadaniem jest blokowanie podań do strefy.

4
5

3

Zmiany:
• niecelne podanie – do obrony przechodzi drużyna,
której zawodnik popełnił błąd
• strata piłki – do obrony wchodzi dwójka, która
piłkę straciła
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