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JACEK MAGIERA - PZPN
Teoria - taktyka gry w ataku:
Faza atakowania w systemie 1-4-2-3-1 i 1-3-5-2 na podstawie pracy w Legii Warszawa i
Reprezentacji Polski U20
TAKTYKA-MODEL GRY ZESPOŁU:
przygotowanie możliwości
wprowadzania piłki i wprowadzania w
linię ataku poprzez zmianę ustawienia z
1-4-4-1-1 (1-41-4-1,1-4-2-3-1,1-4-3-3) na
1-3-4-3 poprzez wejście (przejście)
defensywnego pomocnika w linię obrony,
doskonalenie wyprowadzenia piłki z
wykorzystaniem 6,
rozejście w lini obrony 4,5 ustawienie 2 i
3 wysoko względem pozycji, zejście do
środka 7,11 - gra w trapezowe 2,4,5,3
podejście do rozegrania 6,8,
rozegranie piłki w kwadracie,,rombie”
4,5,6,8,
gra w ataku pozytywnym na połowie
przeciwnika - szybkość gry piłką,
współpraca 9 z 10 i 7,11,
szybki atak po odbiorze piłki - gra do przodu,
gra w defensywie całego zespołu w strefach ,płynne przejście z obrony do ataku i
odwrotnie,
bronienie wysokie po starcie piłki - bronienie niskie na swojej połowie boiska.
DETALE - zwracamy uwagi na DETALE.
Rozegranie piłki po obwodziedoprowadzenie piłki do zawodnika z
pozycji 2 lub 3-przygotowanie miejsca na
podanie w 3 strefę do:
a) napastnika(9)
b) środkowego ofensywnego pomocnika(10)
c) lewoskrzydłowego(11)
d) środkowego pomocnika(8)
ZADANIE po wprowadzeniu piłki do
napastnika - wygranie pozycji, utrzymanie
się przy niej - przyjęcie w kierunku bramki
przeciwnika zwracamy uwagę na pozycję
ciała (ustawienie)
a) strzał
b) podanie prostopadłe do zawodnika nr
7,10,6
c) podanie w boczny sektor boiska do
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zawodnika nr 11
d) zgranie do zawodnika nr 10,8 i wprowadzanie przez partnerów podaniem prostopadłym
zawodnika nr 7,6.
Gdy akcje rozgrywamy z lewej strony na asekurację zostaje 8-do akcji ofensywnej włącza się
6.
Gdy akcję rozgrywany z prawej strony na asekurację zostaje 6-włącza się do akcji ofensywnej
8.
PRZEJŚCIE W USTAWIENIE 1-3-4-3
Wejście w linię obrony zawodnika z pozycji
środkowego pomocnika(6,8)-przejście na
grę 3 obrońców-sygnał dla pozostałych
zawodników,
OBSERWACJA - środkowi obrońcy pełną
rolę bocznych na pozycji 2,3 boczniaki
obrońcy skrzydłowych 7,11 poprzez wyjście
w y ż e j w l i n i ę p o m o c y - s yg n a ł d l a
skrzydłowych do wejścia do środka
środkowi pomocnicy w zależności sytuacji
n a b o i s k u - , , s z u k a j ą ” u s taw i en i a
w ,,trójkącie" względem 6,10,4 - 10,4,2 2,7,10 7,10,9 oraz 6,5,8 - 8,5,3 -8,3,11
-8,9,11 oraz centralny sektor 6,8,10.
Wykorzystanie przestrzeni ,,przed” skupienie prowadzeniem piłki uwagi
przeciwnika na sobie. Gra pomiędzy
strefami-pozycja ciała,,otwarta".
Ważna obserwacja zawodników - spokojna gra od bramkarza - szukanie optymalnej pozycji
na boisku. Cierpliwość-pewność.
P r z e s u n i ę c i e w b o c z ny m s e k t o r z e
boiska.Przy rozgrywaniu piłki
w ,,trapezie"środkowy pomocnik
(6,8)zbiega w boczny sektor boiska w
pozycji otwartej do przyjęcia piłki do
przodu-jest to jednoczesny sygnał dla 2 i 7
na zrobienie miejsca- 2 zajmuje pozycję 7 a
7 pozycję zawodnika nr. 10. Nominalna 10
w zależności od zaistniałej sytuacji na
boisku.Rotacja na prawej stronie boiska z
ustawienia 1-4-4-1-1-przechodzimy na
1-4-1-4-1.
Zawodnik z pozycji(8) przez chwilę pełni
rolę prawego obrońcy -obserwacja
zawodników względem siebie.Z pozycji nr 2
wprowadzamy piłkę do 7,9,2 czy podaniem
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3! z 16
!

Bruk-Bet Termalica Conference

23 listopada 2019

crossowym na wolne pole za linię obrony na 11.
W każdym z wymienionych wariantów ważna jest obserwacja placu gry przez
poszczególnych zawodników. Skupienie uwagi.Wszystkie warianty powinny być wykonywane
na zasadach automatyzmu - co nie znaczy, że zawsze trzeba tak grać-zawodnik z piłką
decyduje, w które miejsce poda piłkę.
Te możliwości mają jedynie ułatwić podjęcie dobrej decyzji.Ruch zawodników
bez piłki często jest kluczowy do przeprowadzenia bramkowej akcji.Każde
podanie niezależnie gdzie wykonane jest bardzo ważne.
Wznowienie gry od bramki z autu bramkowego-ustawienie drużyny w centralnej strefie
boiska blisko siebie formacje.
Warianty 1 wybicie piłki przez bramkarza na walkę-ważne zebranie tzw.,,drugiej piłkiutrzymanie przy piłce-budowanie ataku pozycyjnego.
Wariant 2 podskoku do boku środkowych obrońców+ ewentualnie z małym
opóźnieniem(obserwacja co robi przeciwnik ) jednego z dwóch środkowych pomocnikówbramkarz decyduje czy gra do :a/ któregoś ze stoperów b/ defensywnego
pomocnika.Obserwacja co robi przeciwnik.Ważna gra nogami bramkarza-pewna
zdecydowana - z aktywnym udziałem w dalszej grze.
Obserwacja co zrobi przeciwnik-jeżeli jest duże ryzyko straty piłki przed własnym
polem karnym-bramkarz nie wznawia gry od bramki- 1.Istnieje ewentualność po
wznowieniu, że bramkarz od razu z pierwszej piłki(tylko nie w światło bramki) dostanie ją z
powrotem od obrońcy, wtedy czynnie uczestniczy w grze w zależności jak przedstawia się
sytuacja gramy w przewadze z bramkarzem 4:3 lub bramkarz wbija piłkę na połowę
przeciwnika.Z tego wariantu gdy nie decyduje się na granie ze stoperami lub defensywny
pomocnikiem-wracamy w okolice połowy boiska-w tym czasie do gry z bramkarzem startują
boczni obrońcy+ewentualnie drugi środkowy pomocnik.W każdym schemacie(momencie
gry na boisku) najważniejsza jest
kreatywność zawodnika.
ROZEGRANIE AKCJI - zachowanie
zawodników
na
boiskuobserwacja.Rozeg ranie ataku
pozycyjnego+szukanie podania piłki
między
linie
obronne
przeciwników.Zadaniem zawodników z
p o z yc j i 8 - 6 - 1 0 - 1 1 - 7 j e s t s z u k a n i e
miejsca(przestrzeni) pomiędzy strefami.przyjęcie piłki w ustawieniu bokiem z
możliwością jedynym ruchem ciała do bycia
z piłką twarzą do bramki przeciwnika(mały
detal o którym często zapominamy).W
rozgrywaniu przy przejściu na 3 obrońców i
wejście w linię obrony jednego ze
środkowych pomocników -zawodnik
z
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pozycji 5 (4) po otrzymaniu piłki ma być przed 6. -wykorzystuje przestrzeń poprzez zmianę
tempa biegu i wprowadza piłkę do przodu.-wykonuje podanie po ziemi w wolną przestrzeń
do 9 --wtedy zawodnik z pozycji 10 biegnie za linię obrony w lukę zrobioną przez obrońcę. wykonuje podanie za linię obrony do 10 jak na rysunku żółta strzałka.Obserwacja terenuwspółpraca 9 z 10 - rola 7 i 11 - zmuszenie przeciwnika do popełnienia błędu.Zadaniem
jednego z dwóch ofensywnych zawodników jest wyciągnięcie z lini obrony przeciwnika-jeżeli
nie idzie za napastnikiem obrońca zawodnik z piłką przy nodze może zagrać piłkę do
niego.Boczni obrońcy 2 i 3 ustawieni szeroko przy lini bokiem (w trójkącie) do możliwości na
1 kontakt zagranie piłki do przodu. ASEKURACJA W OBRNIE 4-6-5-(8) .ŚRODKOWY
POMOCNIK-podanie za linię obrony.
BUDOWANIE ATAKU Z MYŚLĄ O
PODANIU ZA LINIĘ OBRONY DO
ŚRODKOWEGO POMOCNIKA-po
przejściu na 3 obrońców-przygotowanie
akcji pod podanie za linię obrony
zawodnika nr 8 piłkarze z pozycji 2-7-9 w
ustawieniu do zakładania małej gry 10 ,,zabiera" obrońcę ( jednocześnie będąc
na asekuracji )-robi miejsce na wbiegnięcie
w wolne pole zawodnika z pozycji nr 8.
Ważna obserwacja i odpowiednie w tempo
wbiegnięcie zawodnika. Jeżeli nie można
zagrać takiego podania próbujemy grać
prostopadłe podanie do któregoś
Z
zawodników lub zmieniamy stronę gry
poprzez podanie po obwodzie.

WZORCE I ZACHOWANIA INDYWIDUALNE - PAWEŁ KOZUB
Przekaz
- Prostota
- Zadania i oczekiwania
- Możliwości nie schematy
- Partnerstwo
- Odpowiedzialność zawodnika
- Multimedia
WIEDZA + DECYZJA = DZIAŁANIA INDYWIDUALNE
TWORZENIE NA BOISKU:
- GŁĘBI
- RÓWNOWAGI
- SZEROKOŚCI
- WYSOKOŚCI
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Środkowi obrońcy - Głębia
- Prawidłowe rozpoznanie momentu wprowadzenia piłki
- Opcja wsparcia tył
- Przewaga liczebna nad Napastnikami przeciwnika
Wahadłowi - Szerokość
- Maksymalne rozszerzenie pola gry naszego zespołu i formacji przeciwnika
- Gotowość wsparcia Środkowych obrońców
- Współpraca ze Środkowymi pomocnikami
- Gotowość do ataku wolnej przestrzeni za linią obrony
Środkowi Pomocnicy - Równowaga
- Wsparcie dla innych formacji
- Opcja do gry środkiem
- Regulowanie tempa gry i zmiany strony gry
Napastnicy - Wysokość
- Rozciągnięcie drużyny przeciwnika - wydłużenie pola gry
- Współpraca dwójki zawodników
CO JA MOGĘ ZROBIĆ DLA SWOJEGO PARTNERA - NIE CO ON MOŻE ZROBIĆ
DLA MNIE
Przykłady zachowań:
Środkowi obrońcy 2/4/3 - ofensywa
Tworzenie linii podania by przenieść ciężar gry - Wsparcie dla partnera, który otrzymuje piłkę i jest atakowany przez przeciwnika
- Stworzenie wysokości w rombie
- Obserwacja za sobą
- Umożliwienie wyjścia z trudniej sytuacji w celu zmiany ciężaru gry
Tworzenie linii podania w tył
- Pozwól zmienić ciężar gry
- Otwarta i bezpieczna linia podania
- Stwórz sobie miejsce i czas do otrzymania piłki
- Ustaw ciało tak by być w pozycji otwartej i móc działać w określonym kierunku po 1
kontakcie z piłką.
Wahadłowy 7/11 - ofensywa
Utrzymanie równowagi w formacji
- Rozszerzenie gry - gdy gra skierowania w stronę wahadłowego, wyjście wyżej w pionie
- Poruszanie się przy samej linii, tworzenie przestrzeni dla 6/5/8 ruchem, z piłką dawanie
wsparcia i współpraca ze ŚP
- Odpowiednia szerokość względem 3/4/2 oraz możliwość kolejnej linii podania w przód
- Gdy 1/3/4/2 mają piłkę to 7/11 szerzej
- Gdy 7/11 mają piłkę to przeciwległe 7/11 węziej
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Dawanie wsparcia
- Ustawienie skośne
- Zejście bliżej środkowego obrońcy gry jest presja na nim
- Stwórz sobie miejsce i czas do działania

Ruchy finalne
- Skupiaj uwagę na piłce poprzez podania jej wszerz do 9/10 i 6/8
- Po podaniu piłki możesz wbiec za linię za plecami przeciwnika
- Wykonaj ruch zaraz po podaniu
- Jeśli jest wsparcie w bocznej strefie (na ogół wcięcie 6/8 lub 9/10) to 7/11 może szukać
opcji prowadzenia do środka zamiast wymiany podań

ZASADA DŁONI
1 - TAKTYKA
2 - TECHNIKA
3 - MOTORYKA
4 - INTELIGENCJA
5 - MENTALNOŚĆ
6 - NASTAWIENIE
7 - ENERGIA
8 - OTWARTOŚĆ
9 - OPANOWANIE
10 - PRZEKONANIE
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BARTŁOMIEJ ZALEWSKI - PZPN
Teoria/Praktyka - Podstawowe zasady w fazie bronienia w systemie 1-3-5-2

CZĘŚĆ I
1. Rozgrzewka - motoryczna (10’)
2. Taktyka 1-3-5-2 - symulacja w defensywie (20’)
CZĘŚĆ II
1. Formacje - Defensywa / Ofensywa (15’)
2. Fragmenty gry - „Br+8x10” (15’)
3. Gra szkolna - „10x10” / 1-3-5-1 vs. 1-4-2-3 (15’)
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Formacja - Defensywa

Formacja - Ofensywa
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Fragmenty gry - „Br+8x10”
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Gra szkolna - „10x10” / 1-3-5-1 vs. 1-4-2-3
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MARCIN GABOR
Teoria - taktyka gry w ataku: Atak pozycyjny - kluczem jest zespół czy umiejętności
indywidualne ?
Składowe ataku pozycyjnego:
Gra kombinacyjna
Długie podania
Gra wertykalna
Prowadzenie piłki/drybling
Boiskowa dominacja
1. Kontrola nad meczem i przeciwnikiem
2. Struktura ataku pozycyjnego
3. Budowanie akcji ofensywnej na każdym odcinku
4. Krótkie podania - wysoki procent dokładności
5. Wykorzystanie wszystkich stref
6. Częste kontakty z piłką graczy - pewność i spokój
7. Akcje ofensywne przygotowane w każdym calu
8. Możliwość wdrożenia nieskończonej ilości rozwiązań ofensywnych
9. Szansa na ciągłe ponawianie ataków
10. Wykluczenie przypadkowości
11. Jakość sytuacji podbramkowych
12. Skuteczne szykanie błędów i luk w zespole przeciwnika
13. Osłabienie fizyczne rywala
14. Obniżenie poziomu mentalności przeciwnika
15. Krótszy pokonany dystans
16. Niższe średnie tętno/dłuższe przerwy restytucyjne
17. Efekt świeżego umysłu oraz wysokiego pułapu lokomocyjnego graczy
18. Pozbawienie przeciwnika możliwości zagrożenia naszej bramce
19. Respekt u przeciwników
20. Wyrazisty styl gry
21. Niezaprzeczalna kultura gry
22. Satysfakcja i spokój zawodników
Stopnie modelu gry
1. Wizja gry
2. Strategia
3. Ustawienie
4. Strukturalne Zasady Taktyczne
5. Taktyka
6. Przystosowanie systemowe
7. Dopasowanie motoryczne
8. Powtarzalność
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KONRAD CZAPECZKA I RAFAŁ MALINOWSKI
Teoria - psychologia sportu: 11 głów - 1 cel - czyli umiejętności psychologiczne w pracy
trenera
Cele prezentacji:
1. Wywołać refleksję nad własnym podejściem do rozwoju jako trener.
2. Zainspirować do stosowania modeli efektywnej komunikacji, by zwiększać
zaangażowanie zawodników.
JAKIE OBSZARY KOMPETENCJI ROZWIJAM JAKO TRENER ?
Przygotowanie mentalne
Odżywianie i regeneracja
Przygotowanie taktyczne
Przygotowanie motoryczne
Przygotowanie techniczne
KOMPETENCJE MIĘKKIE:
1. Praca z celami budowanie motywacji i zaangażowania zawodników
2. Inteligencja emocjonalna (rozpoznawanie, rozumienie, zarządzanie emocjami)
3. Optymalizacja organizacji czasu pracy
4. Budowanie pewności siebie
5. Efektywna komunikacja i wywieranie wpływu
6. Budowanie zespołów i zarządzanie konfliktem
7. Zwiększenie umiejętności koncentracji uwagi
8. Zmiana przekonań i postawy
JAK PRACOWAĆ ZE SWOIMI PRZEKONANIAMI ?
Autorefleksja - przeramowanie
Sytuacja: Trener nie pozwala się swobodnie wypowiedzieć zawodnikowi i udziela mu rad
Efekt: Zawodnik gra gorzej
Pytanie

Odpowiedź

1

Z jakiego powodu tak się zachowałem ? /
Podjąłem taką decyzję ? / Co wtedy
pomyślałem ?

np. Bo uważam, że młodszy musi słuchać
starszego, starszy wie lepiej (albo trener wie
lepiej niż zawodnik)

2

Czy to jest fakt czy opinia ?

Opinia

3

Czy to jest prawda absolutna ?

Nie

4

Czy ona mnie wspiera, czy ogranicza ?

Raczej ogranicza, bo zawodnik się wycofał i
zagrał gorzej

5

Jaka inna opinia może mnie bardziej wspierać w
takich sytuacjach ?

np. Każdy ma prawo do bycia wysłuchanym.
Każdy ma prawo do swoich błędów.
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JAKIE INNE „AUTOMATY” MOGĄ JESZCZE OGRANICZAĆ MOJE MYŚLENIE ?
AUTOMAT

PRZERAMOWANIE

1

Z niego nic już nie będzie

Jak pomóc mu rozwinąć jego mocne strony ?

2

W takich warunkach nie zrobię dobrego
Jak wykorzystać najlepiej to co mam ?
treningu ?

3

Oni są już tacy rozpieszczeni z domu

4

Co ja mogę, kiedy rodzice i tak ustawią ich po
Skupiam się na tym, na co mam wpływ
swojemu

5

Nic nie rozumieją, kiedy im tłumaczę

Mam szansę pokazać im inną perspektywę, niż
ta z domu

Jak mogę inaczej do nich dotrzeć ?

JAK AKTYWNE SŁUCHANIE TRENERA POMAGA ZAWODNIKOM ?
ELEMENT

DZIAŁANIE

1

Szybciej tworzy zaufanie

Zawodnik czuje zainteresowanie trenera

2

Zachęca do otwartości

Zawodnik ma odczucie bycia prawdziwie
słuchanym

3

Zwiększa szanse na samodzielne rozwiązanie Zawodnik ma przestrzeń do kreowania
sytuacji
rozwiązań

4

Zmniejsza napięcie psychiczne

Zawodnik uwalnia się od natłoku myśli

5

Pozwala lepiej rozumieć zawodnika

Zawodnik się otwiera

6

Zwiększa zaangażowanie i zmniejsza reaktancję

Zawodnik przejmuje odpowiedzialność za
rozwiazania

W JAKI SPOSÓB AKTYWNIE SŁUCHAĆ ?
ELEMENT

PRZYKŁAD

1

Odzwierciedlanie

Zawodnik: „Nie czułem się wczoraj dobrze”/
Trener: „Nie czułeś się wczoraj dobrze…”

2

Parafrazowanie

Czyli chodzi Ci o to, że…
Czyli masz na myśli to, że…

3

Dowartościowanie

Doceniam to, że…
Jestem pod wrażeniem tego, że…

4

Klaryfikacja

Wyjaśnij proszę co rozumiesz przez…

5

Mowa ciała

Lekkie przechylenie głowy, potakiwanie
i kontakt wzrokowy powyżej 90 %

www.OnlyFutbol.com.pl

! z 16
14
!

23 listopada 2019

Bruk-Bet Termalica Conference
W JAKI SPOSÓB ZADAWAĆ PYTANIA
Sytuacja: Ewaluacja protreningowa lub pomeczowa
ELEMENT

PYTANIA

1

CEL (G)

Co będzie celem naszej rozmowy ?
Wyciągniecie wniosków rozwojowych
z jednostki.

2

RZECZYWISTOŚĆ (R)

Jakie masz doczucia po meczu ? Jak oceniasz
swoja grę ? Co wyszło Ci najlepiej ? Co mogłeś
zrobić lepiej ?

3

OPCJE (O)

Co w związku z tym można zrobić ? Jak można
to jeszcze zmienić ? Co jeszcze ? Jak inaczej to
zrobisz ?

KONKRETNE ZOBOWIĄZANIE (W)

To co konkretnie decydujemy ? Co konkretnie
zmienisz ? Od kiedy ? Jakiego wsparcia
potrzebujesz ? Co może pójść nie tak ? Jak
temu zapobiec ?

4
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