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WSTĘP  
 

Pierwszą rzeczą, którą chcę wyjaśnić na temat mojej ostatecznej pracy z kursu mistrzowskiego 

dla profesjonalnych trenerów 2006-2007 jest przedstawienie motywacji, które skłoniły mnie do 

wybrania tematu, który można nazwać „przygotowaniem do meczu”. 

Prawie wszyscy trenerzy prędzej czy później rozmawiali o swoim ulubionym systemie lub o 

ich pomysłach z punktu widzenia taktycznego, ale bardzo rzadko zdarzało mi się czytać jak 

przebiegają przygotowania do meczu –  zarówno na boisku jak i poza nim.  

Myślę, że w piłce nożnej coraz większe znaczenie ma przygotowanie z punktu widzenia 

taktycznego i fizycznego. Fundamentalne znaczenie nabiera przygotowanie wszystkich 

pojedynczych meczów w najdrobniejszych szczegółach. 

W kolejnych rozdziałach, które przedstawiają moje dni robocze, prezenuję mój tydzień pracy, 

zaczynając od – jak staram się robić – analizy ostatniego meczu, następnie przechodząc do tego 

jak studiować następnych przeciwników i kończąc na tym, jak mam zamiar przygotować zespół 

do zbliżającego się meczu. Widząc, że moja ciekawość do poznania jak przygotowywane są 

mecze przez różnych trenerów prawie nigdy nie została zaspokojona, postanowiłem umieścić 

swoje małe doświadczenie do dyspozycji dla tych, którzy są tak samo jak ja zainteresowani tym 

tematem. 

Dla prawidłowego zrozumienia następnych rozdziałów, myślę, że należy również wyjaśnić 

dwie inne rzeczy: 

- Tydzień, który został wykorzystany jest losowo wybranym spośród innych, które miałem do 

dyspozycji i choć nie wszystkie są takie same, myślę, że zdecydowanie wskazuje na mój sposób 

przygotowania do meczu. 

- W branej pod uwagę fazie sezonu mój zespół stale grał w ustawieniu 1-4-2-3-1 bez 

konieczności zmiany przeciwko żadnemu rywalowi. Starałem się tylko dobrać środki w oparciu 

o to co działo się na boisku.  



ROZDZIAŁ 1 – PONIEDZIAŁEK 
 

 

Dzień odpoczynku dla zespołu, ale dedykowany tylko w niewielkiej części do odpoczynku dla 

trenera, który musi poświęcić się analizie meczu rozegranego poprzedniego dnia. 

Czym jest analiza meczu ? Jest to analiza wykonywana przez trenera z perspektywy czasu, z 

nagranym materiałem i prowadzi do zdiagnozowania różnic między przygotowywaniami do 

meczu a faktyczną grą: analiza meczu ma zwykle cele korygujące w perspektywie 

średnioterminowej, a także jest istotna w procesie planowania treningów w odniesieniu do 

popełnionych błędów, i problemów, które wystąpiły w grze. Nie myląc analizy z lekturą meczu, 

która jest natomiast reprezentowana przez metodę, którą wykorzystujemy podczas meczu, żeby 

uzyskać wyraźny pomysł na ewolucję tego samego spotkania, podejmując decyzje taktyczne, 

które nazywane są taktyką stosowaną. Podczas fazy przygotowań do meczu 

wykorzystywaliśmy dodatkowe akcenty taktyczne, które były nazywane podstawy taktyczne. 

Lektura w odróżnieniu od analizy ma tendencję do przedstawiania natychmiastowych celów w 

danym zakresie do uzyskania maksymalnego wyniku dla tego samego meczu. 

Moja analiza meczu sprawia, że podczas dnia zarówno trener jak i drugi trener, którego ja wolę 

nazywać współpracownikiem, oglądają jeszcze raz – oddzielnie  mecz z dnia poprzedniego – 

wolę oddzielnie, żeby wraz ze współpracownikiem nie wywierać na siebie wpływu podczas 

tworzenia własnych opinii. Tylko jeśli współpracownik nie jest częścią sztabu wybranego przez 

trenera, ale jest częścią personelu klubu, wolę aby w pierwszych tygodniach sezonu praca ta 

była wykonywana razem, aby wiedział jakie są aspekty gry, którym przyglądam się najbardziej, 

po to aby doprowadzić do analizy, która wykonana jest zgodnie ze wspólnym wątkiem 

logicznym, co z pewnością usprawni naszą przyszłą pracę. 

W tym punkcie poruszyliśmy temat, przy którym być może warto zatrzymać się na małą 

refleksję: współpracownik. 

Jakie są jego funkcje? 

Jaki jest współpracownik idealny? 

Jeśli chodzi o funkcje współpracownika, moim zdaniem musi mieć funkcje materialne i funkcje 

zarządzania. Materialne w kwestii pomocy trenerowi zarówno w jego pracy na boisku jak i tej 

„przy biurku”. Niezależnie od tego, że moim zdaniem ważna jest praca zbiorowa praca 

taktyczna – musi być prowadzona przez trenera w pierwszej osobie. Funkcja zarządzania 

przejawia się tym, że jego rola stawia go w uprzywilejowanej pozycji – w odniesieniu do trenera 

– w kwestii relacji z graczami, tak więc, przy rozpatrywaniu delikatnych spraw współpracownik 

może mieć fundamentalne znaczenie. Z kolei jeśli chodzi o postać idealnego współpracownika 

byłoby zbyt łatwo odpowiedzieć, że powinien być jednocześnie kompetentny i pozbawiony 

ambicji aby stać się trenerem. W rzeczywistości nie myślę dokładnie w ten sposób, ponieważ 

takie rozwiązanie z pewnością pod pewnymi względami byłoby uspokajające, ale nie 

optymalne. Myślę, że współpracownik idealny to ten, z którym mamy jedność myśli i jedność 

intencji. 



Przez jedność myśli mam na myśli oglądanie piłki nożnej w ten sam sposób; to nie znaczy, że 

współpracownik musi wyręczyć trenera, ponieważ musi on (trener) zawsze pozostać aktywny, 

ale oznacza to tylko dzielenie się podstawowymi pomysłami. Przez jedność intencji mam na 

myśli natomiast dzielenie się celami. 

Dzięki tej refleksji rozumiecie, że dla mnie współpracownik, jak również postać trenera 

przygotowania fizycznego, muszą być integralną częścią sztabu trenera i nie mogą być 

narzucone przez klub, ale to niestety nie zawsze jest możliwe. 

  



ROZDZIAŁ 2 – WTOREK 
 

 

Wtorek rano: nie ma treningu tylko spotkanie sztabu technicznego z trenerem, 

współpracownikiem, trenerem przygotowania motorycznego i trenerem bramkarzy. Spotkanie 

to dotyczy tygodniowego planowania jednostek treningowych. W drugiej części spotkania, 

trener i współpracownik podczas dyskusji dotyczącej meczu wymieniają się spostrzeżeniami, 

oraz dochodzą do wniosków, które zostaną przedstawione zespołowi, a także są również 

użyteczne podczas planowania treningów z celami taktycznymi. Z tego spotkania wychodzi 

analiza video dotycząca meczu, nagrana na DVD, oraz pisemny raport: 

1. Analiza video dotyczy wyłącznie problematyki taktycznej i aby posiadała sekwencję 

logiczną, w porządku chronologicznym brane pod uwagę są następujące aspekty:  

- taktyka zespołowa: rozpoczyna się materiałem video biorącym pod uwagę 

kompaktowość zespołu – mam na myśli czy odległości między liniami i między 

pojedynczymi zawodnikami w liniach, oraz środek ciężkości były zgodne z tym co 

założyłem podczas przygotowań do meczu. 

- faza obrony w strefie wysokiej (ataku): bierze się tu pod uwagę pressing indywidualny 

i walkę o piłki niczyje. Czy pressing był przeprowadzony w określonej strefie zgodnie 

z przygotowanymi ruchami i czy przeciwnicy byli właściwie kierowani, tak jak 

ustaliłem podczas przygotowań do meczu – w zasadzie analizowana jest faza obrony 

naszych czterech zawodników ofensywnych. 

- faza obrony w strefie środkowej: brane są pod uwagę piłki rozgrywane przez 

przeciwnika po minięciu naszej linii ataku, dla której analizowane są czasy powrotu do 

naszego ustawienia, ruchy do zamknięcia i pokrycia środka pola. Również w tym 

przypadku przykłada się dużo uwagi do tego jak kierowana jest akcja przeciwnika przez 

gracza, który wyszedł aby wywrzeć presję na zawodniku posiadającym piłkę. 

- faza obrony w strefie niskiej: analizowane są ruchy linii obrony w przypadku długiego 

wybicia przez bramkarza rywali i po raz drugi akcje rywali z piłką – tym razem poza 

linią naszych pomocników. Analizowane jest zamykanie i krycie w wykonaniu naszej 

linii obrony – zwraca się uwagę także na przesuwanie linii zarówno w poziomie jak i w 

pionie a także umiejętność czytania piłki otwartej i zamkniętej oraz związane z tym 

reakcje. 

- stałe fragmenty gry (defensywne): analizuje się czy planowane podczas przygotowań 

do meczu pozycje zostały zachowane we wszystkich rodzajach stałych fragmentów gry  

w różnych strefach boiska, a także czy reakcje na ich możliwe schematy były zgodne z 

tymi, jakie były uzgodnione. Kończąc na ocenie skuteczności różnych rodzajów krycia, 

które były planowane. 

- faza ataku w strefie niskiej: analiza fazy ofensywnej rozpoczyna się od oceny, czy 

bramkarz faworyzował otwarcie długie czy krótkie, zgodnie z tym jak zadecydowano 

w trakcie przygotowań. 

W przypadku długiego otwarcia zwraca się uwagę na strefę, w którą zagrana jest piłka, 

oraz agresywny atak na piłkę i przestrzeń wokół niej. 



W przypadku otwarcia krótkiego analizuje się czy zespół – zgodnie z ustaleniami – 

zadbał  o odpowiednią cyrkulację piłki, a także czy gra była dobrze przygotowana jeśli 

piłka wyszła poza omawianą strefę. 

- faza ataku w strefie środkowej: w tym aspekcie zwraca się uwagę na ruchy naszych 

środkowych pomocników  

- faza ataku w strefie wysokiej: tutaj uwaga jest skupiona na grze naszych dwóch 

skrzydłowych i dwóch napastnikach. Szczególną uwagę zwraca się na ruchy podczas 

wbiegania w pole karne przy okazji dośrodkowań z głębi. 

- stałe fragmenty gry (ofensywne): analiza efektywności schematów rozegrania stałych 

fragmentów gry ustalonych podczas przygotowań do meczu. 

Czy pozycje wyjściowe były takie jak ustalono? 

Czy ruchy były wykonane we właściwy sposób? 

Czy piłka była posłana tam gdzie zakładano? 

Czy wszystko było wykonane „w tempo”? 

 

Dla każdego z tych aspektów wybieranych jest kilka sytuacji szczególnie istotnych dla 

tego co działo się na boisku, następnie współpracownik zajmuje się przygotowaniem 

filmu, który zostanie przedstawiony drużynie. 

Zdecydowałem się podążać według takiej sekwencji podczas montażu po to, żeby 

uniknąć zamieszania w zespole w związku z prezentacją dotyczącą naszej gry – zasada 

prostoty i jasności. 

 

Podczas wyboru sytuacji, które należy uwzględnić w filmie, który ma być prezentowany 

zawodnikom należy zdawać sobie sprawę z różnych następstw i konsekwencji: 

- po pierwsze, żeby utrzymać maksymalne skupienie u wszystkich zawodników ważne 

jest żeby film był jasny (czytelny, zrozumiały) najbardziej jak to możliwe i trwał niezbyt 

długo. Osobiście zawsze staram się aby czas trwania nie był większy niż 10-12 minut. 

- Zgodnie z inną zasadą zarządzania – zasada aktywnego uczestnictwa – staram się 

zaproponować film w taki sposób, aby zawodnicy nie czuli się karani. Stale próbuję 

przekazać im wiadomość, że nie jest to proces wytykania im błędów ale moment, w 

którym mogą się rozwinąć na poziomie zespołowym oraz indywidualnym. 

- konsekwencje zbiorowej natury psychologicznej, ponieważ trzeba zawsze brać pod 

uwagę obecny moment psychologiczny zespołu. 

- montaż filmu z tego samego meczu może być różny jeśli zespół przeżywa negatywny 

lub pozytywny moment pod względem wyników: w przypadku momentu negatywnego, 

aby uniknąć dalszej nieufności, w montażu przeważają sytuacje przedstawiające coś 

pozytywnego aby wzmocnić przekonanie, że pomimo złych wyników robimy też coś 

dobrze. W przypadku momentu ekstremalnie pozytywnego przeważają sytuacje, które 

przedstawiają błędy, tak aby przekazać wiadomość, że jest jeszcze dużo do poprawy i 

czeka ich wiele pracy. 

- Konsekwencjami indywidualnego charakteru psychologicznego w grupie są na pewno 

jednostki szczególnie wrażliwe na błędy, a zatem bezbronne, w stosunku do których 

należy zachować ostrożność podczas prezentacji. W związku z tym zawsze staramy się 



przeplatać sytuacje negatywne z sytuacjami pozytywnymi, w których ten sam zawodnik 

poruszał się we właściwy sposób. 

 

2. Raport pisemny jest przygotowywany przez tego samego trenera i poza aspektami 

taktycznymi wyróżnionymi w filmie uwzględnia także inne aspekty uważane za 

fundamentalne w zarządzaniu meczem; w moim przypadku tymi analizowanymi 

aspektami są: 

- aspekt mentalny: staramy się przeanalizować czy zespół przybył na mecz z 

odpowiednim poziomem motywacji i czy przejawiał wysoki poziom determinacji: 

zwraca się uwagę na reakcje, które zespół przejawiał na znaczące wydarzenia, 

przykładowo jak reagowaliśmy na niepowodzenia lub w jaki sposób udało nam się 

osiągnąć możliwą przewagę. 

- aspekt behawioralny: ten rodzaj analizy nazywam zachowaniem zespołu w stosunku 

do sędziego oraz przeciwników, które we wszystkich upomnieniach dyscyplinarnych 

musi być odpowiednie do potrzeb i nigdy nie wykraczać poza nie. Nie chcę żeby zespół 

tracił siły mentalne i denerwował się w sytuacjach meczowych, na które nie ma wpływu. 

Ocena ewentualnych postaw, które nie były zgodne z zasadami postępowania, które 

ustaliła sama grupa, aby nie tolerować postaw, które na dłuższą metę mogą przynieść 

problemy podczas zarządzania grupą, nieustannie przekazując wiadomość, że cele 

indywidualne istnieją i są słuszne, ale zawsze muszą być w drugiej kolejności 

respektując najpierw cele zespołowe. 

- aspekt fizyczny: ocenia się wspólnie z trenerem przygotowania fizycznego wynik z 

punktu fizycznego punktu widzenia. Następnie to ja jestem od tego, żeby zdecydować 

o tym, co należy powiedzieć do zespołu i co chcę pozostawić oceną użyteczną tylko dla 

sztabu – po to, żeby uniknąć pewnych momentów, w których kondycja fizyczna staje 

się łatwym alibi dla zawodników.  

 

 

Wtorek popołudniu : 

Godzina 14:15 – krótkie zebranie sztabu szkoleniowego w celu organizacji jednostki 

treningowej. 

Godzina 14:30 – spotkanie z zawodnikami w celu analizy meczu z ostatniej niedzieli. 

Interwencje trenera w następującej kolejności: 

- aspekt mentalny 

- aspekt behawioralny 

- aspekt fizyczny 

- aspekt taktyczny wsparty obrazem wideo 

Godzina 15:00 – trening z naciskiem na cel fizyczny. 



Biorąc po uwagę tydzień, tylko w tym treningu celem jest wytrzymałość tlenowa z 

połowicznym wykorzystaniem metody przerywanej „Gaçon” 15” – 30” w trzech seriach po 6 

minut na poziomie 95% VO2Max dla tych, którzy grali oraz 105% dla tych, którzy nie grali, z 

przerwami aktywnymi trwającymi 4’ między seriami. Po tej pracy: ci, którzy grali przechodzą 

do programu zindywidualizowanego podczas gdy ci, którzy nie grali w ostatnim meczu mają 

pracę dodatkową z trzema seriami po 4 minuty gry na utrzymanie ze zmiennymi akcentami w 

kolejnych seriach: pierwsza seria – na trzy kontakty, druga na dwa i trzecia na jeden kontakt, 

wyłączając moment odbioru piłki gdzie mogą być dwa kontakty: odpoczynek 2’ między seriami 

i dwie serie gry 5x5 + bramkarze 6’ z 3’ odpoczynku między seriami; pierwsza seria na 3 

kontakty z bramką po jednym kontakcie a druga seria na dwa kontakty, ale każdy gol się liczy.  

Podczas określania przestrzeni do gry 5x5 trzeba pamiętać, że celem treningu jest wytrzymałość 

tlenowa. Dlatego przestrzenie powinny być dość duże w odniesieniu do liczby zawodników, 

tak żeby praca tlenowa dominowała nad pracą mięśniową – w tym przypadku mamy boisko o 

wymiarach 40 x 25 metrów. Następnie pracujemy również z drugą grupą przechodząc do 

programu indywidualnego. 

Program indywidualny: dla każdego zawodnika przygotowane są dwa plany.  

Pierwszy plan jest o charakterze fizycznym, który został przygotowany przez trenerów 

przygotowania fizycznego w odniesieniu do ewentualnych braków zawodnika a także z 

uwzględnieniem poważnych obrażeń, które mógł mieć podczas swojej kariery. Prace zawarte 

w tym planie muszą zostać przeprowadzone dwa razy w tygodniu: zwykle we wtorek po 

południu i w czwartek rano. 

Drugi plan przygotowany jest przez współpracownika i dotyczy pracy nad techniką wybraną 

na bazie widocznych braków lub na bazie ewentualnej specjalizacji (np. strzelanie rzutów 

karnych). 

Prace zawarte w tym planie są przeprowadzone dwa razy w tygodniu, zwykle podczas sesji 

porannej w czwartek i w sobotę. 

Prace te są przygotowywane na bazie oceny, która dotyczy aspektu fizycznego, 

przeprowadzanego na początku roku wspólną wizytą lekarza, fizjoterapeuty i przez 

przeprowadzony okresowy test fizyczny. Natomiast w odniesieniu do aspektu technicznego, 

wrażenia sztabu wspierane są przez materiał filmowy z meczów i treningów. 

O ile to możliwe, ćwiczenia te przeprowadzone są zwykle przez samych zawodników, po 

pierwszym etapie, w którym przyswajają od trenera przygotowania fizycznego oraz 

współpracownika sposób wykonania. 

Godzina 17:30 – rozpoczyna się przygotowanie do nadchodzącego meczu: krótkie spotkanie 

trener – współpracownik, podczas którego zbierane są wszystkie dane statystyczne dotyczące 

najbliższego rywala, a także dzielą się nagraniami czterech ostatnich meczów naszych 

następnych przeciwników: podczas najbliższych dwudziestu czterech godzin dwa muszą zostać 

obejrzane przez trenera a dwa przez współpracownika – zawsze osobno. 

Oczywiście reszta wieczoru przeznaczona jest na obejrzenie tych nagrań. 



ROZDZIAŁ 3 – ŚRODA 
 

 

Środa rano: 

Godzina 9:30 – zwykłe, krótkie spotkanie sztabu szkoleniowego w celu organizacji dwóch sesji 

treningowych planowanych na ten dzień. 

Godzina 10:00 – trening. 

Cel: również w tym treningu najważniejszy jest cel fizyczny, w tym tygodniu brano pod uwagę 

siłę. 

Przebieg treningu: po specyficznej rozgrzewce (siła wstępna) przechodzi się do treningu 

obwodowego siły kończąc ćwiczeniem z celem treningu – 5+5 x 5+5, mecz na trzy kontakty 

(bramka na jeden kontakt) 5x5 z 5 graczami zewnętrznymi dla każdej drużyny, co minutę na 

sygnał trenera (piłka cały czas jest w grze) ale zawodnicy zmieniają się pozycjami (grający w 

środku z zewnętrznymi), 2 serie po 10’, odpoczynek między seriami 3’. Również w tym 

przypadku wyznaczona przestrzeń musi być odpowiednia dla realizacji celu fizycznego. 

Dlatego preferowany jest mały plac – 30x20 m. – pracując w ten sposób, praca mięśniowa 

przeważa nad pracą tlenową. 

 

Środa popołudniu: 

Godzina 15:00 – trening. 

Cel: ta jednostka treningowa poświęcona jest na korygowanie błędów, które były zauważalne 

podczas ostatniego meczu. Z trenerem przygotowania fizycznego uzgodniono, że trening ma 

być przeprowadzony na wysokiej intensywności i aby sprawdzić ten drugi cel, każdy zawodnik 

nosi pulsometr, którego dane po treningu będą zgrane na komputer w celu weryfikacji. 

Problemy widoczne w ostatnim meczu: zespół podczas ataku pozycyjnego za bardzo 

manewrował w osi poziomej, rzadko działając w osi pionowej. Również w fazie przejścia z 

obrony do ataku, nie był zbyt skuteczny, chociaż wykazywał skłonność do pressingu w strefie 

wysokiej (pressing wysoki) i kilka razy odebrał piłkę na połowie przeciwnika. W drugiej części 

meczu widoczne były pewne trudności z „podążaniem za piłką” (skracanie pola gry) co 

kończyło się rozciąganiem i rozrywaniem naszej formacji. 

Przebieg: po rozgrzewce opartej na technice indywidualnej przy rosnącej szybkości, 

zakończonej grą na utrzymanie na małej przestrzeni trening składa się z trzech tematycznych 

gier, które są ściśle powiązane z rozpoznanymi problemami. 

Gra tematyczna numer 1: w nawiązaniu do tego, że zespół przejawiał niską skłonność do gry 

wertykalnej mamy grę 8x8 na boisku o wymiarach 40x30 m. i każdy zespół ma dwóch 

„jokerów” przy bramce, którą atakuje. Gra się na trzy kontakty z bramką po jednym kontakcie. 

Bramka liczy się podwójnie jeśli zostanie zdobyta po wykorzystaniu „jokera” i potrójnie jeśli 

natychmiast po odbiorze wykonane jest podanie prostopadłe do „jokera”.  Robimy 5 serii po 3’ 



z 30’’ odpoczynkiem między seriami. Podczas całego ćwiczenia każdy zawodnik spędza cztery 

serie w środku gry i jedną jako „joker”. – ryc. 1. 

Ryc. 1. – Gra tematyczna numer 1. 

Gra z „jokerami” (skrajnymi) w pionie. 

Wymiary boiska: 40x30 m. 

 

3 kontakty z bramką po pierwszym kontakcie. 

Gol za 2 punkty po podaniu od skrajnego. 

Gol za 3 punkty jeśli pierwsze podanie po 

odbiorze jest bezpośrednio do   skrajnego. 

 

 

 

 

Gra tematyczna numer 2: w nawiązaniu do tego, że mimo dobrze wykonanego pressingu 

wysokiego zespół nie potrafił skutecznie przejść z obrony do ataku, mamy grę 10x10 na boisku 

o wymiarach 55x40 m.  Oba zespoły są w naszym codziennym ustawieniu (1-4-2-3-1): zwykła 

gra na trzy kontakty z bramką po pierwszym kontakcie ale gol zdobyty w ciągu 5’’ po odbiorze 

piłki na połowie przeciwnika liczy się potrójnie. Przeprowadzane są trzy serie po 4’ z 1’ 

odpoczynku między nimi – ryc. 2. 

Ryc. 2. – Gra tematyczna numer 2. 

Gra na pressing. 

Wymiary boiska: 55x40 m. 

 

Gra na 3 kontakty z bramką po pierwszym 

kontakcie. 

Gol za trzy punkty po bramce w ciągu 5’’ po 

odbiorze na połowie rywala. 

 

 

 

 

Gra tematyczna numer 3: w związku z tym, że zespół w końcowej fazie meczu, kiedy był 

zmęczony fizycznie i psychicznie miał problemy ze skracaniem pola gry (podążanie za piłką) 

gra się 10x10 na boisku o takich samych wymiarach jak poprzednio, cały czas oba zespoły w 

tym samym ustawieniu. Gra się na 3 kontakty z bramką po pierwszym kontakcie i bramka 

zaliczona jest tylko wtedy gdy wszyscy zawodnicy danego zespołu w momencie strzału są na 

połowie przeciwnika a w sytuacji, gdy któryś z przeciwników zostanie na połowie rywala 

bramka liczy się podwójnie. – ryc. 3a, 3b, 3c. – Przeprowadzone są 2 serie po 12’ z 

odpoczynkiem 3’ między seriami. 



Ryc. 3. – Gra tematyczna numer 3. 

Wymiary boiska: 55x40 m. 

3 kontakty, każdy gol się liczy. 

3a: Gol liczy się wtedy gdy wszyscy zawodnicy 

danego zespołu są na połowie przeciwnika. 

 

 

 

3b: Gol nie liczy się w momencie gdy jakiś 

zawodnik (poza bramkarzem) zespołu, który 

strzela jest na własnej połowie. 

 

 

 

 

 

3c: Gol liczy się podwójnie w sytuacji, gdy 

chociaż jeden zawodnik zespołu broniącego 

zostanie na połowie przeciwnika. 

 

 

 

 

 

 

Na końcu sesji treningowej, trener przygotowania fizycznego zgrywa dane z pulsometrów na 

komputer i pojedynczo analizuje czy cel fizyczny został osiągnięty. W naszym dzisiejszym 

treningu wykres kardiologiczny – patrz ryc. 4. – przedstawia, że dziesięć oczekiwanych 

momentów o wysokiej intensywności zostało przeprowadzonych prawidłowo. Trener i 

współpracownik kontynuują przygotowania do następnego rywala. 



 

Ryc. 4. – dziesięć planowanych momentów o wysokiej intensywności podświetlone na niebiesko. Osiągnięto 

średnie tętno na poziomie 86% HRmax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ 4 – CZWARTEK  
 

 

Czwartek rano: 

Godzina 9:00 – spotkanie  trener – współpracownik, którzy obejrzeli po dwa mecze 

najbliższych rywali i wymieniają się spostrzeżeniami, decydując które tematy muszą znaleźć 

się w prezentacji dotyczącej przeciwników – tematy do pracy również na boisku. Następnie 

odbywa się zwykłe spotkanie sztabu w celu organizacji dwóch sesji zaplanowanych na ten 

dzień. 

Godzina 10:00 – trening. 

Cel: celem tego treningu jest poprawa błędów występujących w ostatnim meczu na poziomie 

grupowym (pojedyncze formacje). Nie ma celów z punktu widzenia fizycznego. Można 

powiedzieć, że to trening dydaktyczny a więc o niskiej intensywności. 

Problemy rozpoznane wewnątrz formacji w ostatnim meczu: trochę ciężko szło przesuwanie 

linii obrony, przede wszystkim podczas „głębokiej zmiany strony”, a także przejawialiśmy 

słabą, niezgodną z naszymi założeniami reakcję na piłki otwarte (możliwość przepuszczenia 

piłki za plecy obrońców), czym nasi rywale punktowali naszą linię obrony. Z tych powodów 

część zawodników pracuje nad linią obrony z trenerem, podczas gdy inni zostają i realizują 

trening indywidualny o charakterze fizycznym z trenerem przygotowania motorycznego, a 

także o charakterze technicznym ze współpracownikiem. 

 

Przebieg treningu: 

Ćwiczenie numer 1: przesuwanie w poziomie linii obrony, jako reakcja na cyrkulację piłki w 

wykonaniu pomocników drużyny przeciwnej. Ćwiczenie to wykonywane jest w pierwszej 

części na poziomie rozgrzewki, w związku z czym cyrkulacja odbywa się na dwa kontakty z 

przyspieszeniem w drugiej części, kiedy cyrkulacja wykonywana jest na jeden kontakt i dwa 

kontakty naprzemiennie. – ryc. 5.  

 

 

Ryc. 5. 

Ćwiczenie numer 1 

Linia obrony: przesuwanie w poziomie. 

 

 

 



Ćwiczenie numer 2: teraz pracuje się nad zmianą strony przeciwników po zgraniu piłki do tyłu. 

W tym ćwiczeniu pracuje się nad zmianą strony z jednego skrzydła na drugie i zwraca się uwagę 

na pozycję ciała i tempo przesuwania. Pozycja ciała nie może być ani za bardzo zamknięta w 

kierunku piłki ani za bardzo otwarta w kierunku boiska, podczas gdy tempo przesuwania musi 

mieć punkt odniesienia w stopie zawodnika wykonującego przerzut. Inaczej istnieje ryzyko, że 

cały ruch zostanie wykonany za późno. – ryc. 6. 

   

Ryc. 6. 

Ćwiczenie numer 2 

Linia obrony: reakcja na zmianę strony. 

 

 

 

 

Ćwiczenie numer 3: ta sama sytuacja jak poprzednio, ale teraz zmiana strony ma miejsce 

głęboko, przez co dla trzech zawodników zmienia się zadanie i zamiast przesuwać muszą 

zasłonić światło bramki na wypadek dośrodkowania, podczas gdy boczny obrońca na 

przeciwnej stronie przesuwa, żeby zamknąć zawodnika przyjmującego piłkę. – ryc. 7. 

 

Ryc. 7  

Ćwiczenie numer 3 

Linia obrony: reakcja na „głęboką” zmianę strony. 

 

 

 

 

Ćwiczenie numer 4: dążymy do odtworzenia sytuacji z piłką za plecy obrońców na 

wychodzącego środkowego napastnika przeciwnika, która sprawiała nam trudność w ostatnim 

meczu, ponieważ linia obrony nie cofała się, ale szukała spalonego pomijając 

niebezpieczeństwo z zewnątrz. Trener ustawia się blisko tego, który przyjmuje piłkę i decyduje 

czy ma zasłaniać otrzymaną piłkę czy odsunąć się przepuszczając „otwartą” piłkę. Linia obrony 

podąża za piłką i idzie w górę jeśli piłka jest „zakryta”. Natomiast jeśli piłka zostanie 

przepuszczona, linia schodzi w dół i zmniejsza odległości redukując głębokość do 20 metra, a 

następnie zatrzymuje się, gdy możliwość zagrania piłki w głąb zostaje usunięta. – ryc. 8. 



 

Ryc. 8 

Ćwiczenie numer 4 

Linia obrony: reakcja na piłkę otwartą  

 

 

Na zakończenie treningu współpracownik przygotowuje obraz wideo dotyczący fazy 

ofensywnej rywali do przedstawienia zespołowi popołudniu. 

 

Czwartek popołudniu: 

Godzina 14:45 – spotkanie z zespołem w celu przeanalizowania fazy ofensywnej naszego 

najbliższego przeciwnika. Przeprowadza je trener, który na tablicy objaśnia ustawienie i ruchy 

ofensywne przeciwnika, a kończy współpracownik, który analizuje slajdy dotyczące rywali. 

Film dotyczący fazy ofensywnej przeciwnika montowany jest z zachowaniem następującego 

porządku: 

1 – fragment, na którym widoczne jest ustawienie zespołu oraz pozycje wyjściowe w fazie 

ofensywnej. 

2 – wybór jaki jest przeprowadzany przez bramkarza podczas pierwszego podania. W 

przypadku długiej piłki analizuje się gdzie adresowane jest podanie, zawodnik, który atakuje 

piłkę i w jaki sposób to robi, oraz przez kogo atakowane są przestrzenie za jego plecami. W 

przypadku otwarcia krótkiego analizuje się preferowane pierwsze podanie w określony sektor 

lub do określonego zawodnika. 

3 – faza posiadania piłki w strefie niskiej boiska, która odpowiada analizie cyrkulacji piłki w 

wykonaniu ich linii obrony. Staramy się zobaczyć jaki sposób wyjścia od tyłu i podania do 

których zawodników preferują. Staramy się też dostrzec, którzy zawodnicy szczególnie słabo 

radzą sobie podczas pressingu lub są mniej uzdolnieni technicznie w formacji obrony. 

4 – faza posiadania w strefie średniej: staramy się przeanalizować jak i kto z ich pomocników 

daje wsparcie obrońcom z piłką, oraz jak może wpłynąć na rozwój akcji. 

5-  faza posiadania w strefie wysokiej: brane są pod uwagę ruchy zawodników ofensywnych i 

w jaki sposób wbiegają w pole karne na dośrodkowania. 

Oczywiście w montażu tego filmu bierze się również pod uwagę wszystkie aspekty, które już 

wymieniliśmy przy okazji raportu  meczowego, zarówno dotyczące czasu trwania, który w tym 



przypadku jest bardzo krótki i zwykle nie trwa dłużej niż 6-7 minut, jak również konsekwencje 

psychologiczne związane z momentem jaki przeszedł zespół – dziś zadecydowaliśmy żeby 

zobaczyć  rzeczywiste zagrożenie podczas fazy ofensywnej rywali. 

Godzina 15:00 – trening. 

Cel: tym treningiem rozpoczyna się przygotowanie do meczu i jedynym celem podczas tej sesji 

jest faza defensywna. 

Przebieg: trening przebiega w trzech blokach pracy 

1 – Faza dydaktyczna przeciwko ustawieniu przeciwnika realizowana z niską 

intensywnością jako rozgrzewka. 

2 – Faza  defensywna w różnych strefach boiska wykorzystując system gry przeciwnika. 

3 –   Faza sytuacyjna z tymczasową niedowagą liczbową. 

 

Faza dydaktyczna przeciwko ustawieniu przeciwnika: musimy przeciwstawić się ustawieniu 1-

3-4-3 z bramkarzem, który nie używa długiej piłki podczas otwarcia, zawsze grając krótko do 

jednego z trzech obrońców, którzy rozbiegają się szeroko. W tej fazie pracujemy na 

ponumerowanych kręgach, naprzemiennie z dwoma zespołami – jeden zespół bierze udział w 

rozciąganiu a drugi „zamyka” krąg wywołany przez trenera. Oczywiście pracujemy najpierw 

nad ich trzema obrońcami, potem schodzimy do czterech pomocników i na końcu do ich trzech 

napastników. Pressing na trzech obrońców jest kluczowy przeciwko tej drużynie, która 

prezentuje wysokie umiejętności podczas dryblingu i której udaje się przedostać na połowę 

przeciwnika z wielką łatwością. Gdy piłka zostaje przeniesiona na połowę przeciwnika skrajni 

pomocnicy podchodzą wyżej do napastników, którzy zacieśniają ustawienie przez co często 

zmuszają przeciwnika do obniżenia środka ciężkości, co jest niebezpieczne, gdyż mają bardzo 

skutecznych napastników. Z tych powodów zdecydowaliśmy się przenieść środek ciężkości 

bardzo wysoko w momencie, gdy bramkarz rywali ma piłkę w rękach i przejść do ultra-

ofensywnego pressingu. Jedyną wariacją dla naszego codziennego systemu  jest to, że 

wystawiamy dwóch napastników w linii. Fundamentalne znaczenie ma nasza reakcja na 

pierwsze podanie bramkarza przeciwników, ponieważ nasi napastnicy muszą odizolować 

obrońcę, który wejdzie w jej posiadanie od pozostałych dwóch obrońców – środkowego 

prawego i środkowego lewego zamykamy na zewnątrz – patrz ryc. 9. Na środkowego – który 

przeważnie używa prawej nogi – nakładamy pressing kierując go na lewą stronę – patrz ryc. 

10. Po podjęciu decyzji o ultra-ofensywnym pressingu, jest dla nas fundamentalne, że jeśli 

jeden z ich zewnętrznych obrońców wychodzi z piłką przy nodze za linię naszych napastników, 

nie wycofujemy się, tylko kontynuujemy pressing od zewnątrz, co w tym wypadku wyraźnie 

prowadzi rywali do środka żeby nie dopuścić do możliwej niedowagi liczebnej – patrz ryc. 11.  

W strefie średniej i niskiej ustawienie przeciwników nie stanowi dla nas wielkiego problemu i 

dlatego w pierwszej części treningu poświęcamy na to mniej czasu. 



 

Ryc. 9 

Strefa wysoka boiska: 

Reakcja na pierwsze podanie na zewnątrz. 

 

 

Ryc. 10 

Strefa wysoka boiska: 

Reakcja na pierwsze podanie bramkarza do środka. 

 

 

 

 

 

Ryc. 11 

Strefa wysoka boiska: 

Reakcja na wejście zawodnika z piłką za linię naszych 

napastników. 

 

 

 

 

Faza obrony na system gry przeciwnika: Dwa zespoły, z których jeden symuluje przeciwników 

a drugi realizuje naszą fazę defensywną – oczywiście zespoły zamieniają się zadaniami. 

W strefie wysokiej: rozpoczyna się od piłki w rękach bramkarza drużyny przeciwnej, który 

musi grać do jednego z trzech obrońców i z pomocą pomocników, muszą przejść bez straty 

piłki na drugą połowę, co daje możliwość przeanalizowania i wprowadzenia korekt w naszym 

ultra-ofensywnym pressingu. 

W strefie średniej: piłka u jednego ze środkowych pomocników rywala – ich gra zazwyczaj 

polega na zagraniu piłki do zbiegającego diagonalnie bocznego napastnika i ataku bocznego 



sektora poprzez wbiegnięcie z głębi bocznego pomocnika. To może doprowadzić do zbyt 

dużego obniżenia naszych bocznych zawodników ze środka pola, dlatego też zdecydowaliśmy 

się ściągnąć ich pomocników do środka, gdzie chcemy ich zamknąć. Jeśli mimo to piłka 

przejdzie, jest środkowy pomocnik, który przejmuje wbiegającego bocznego napastnika, oraz 

obrońca, który podąża za bocznym pomocnikiem rywali – patrz ryc. 12. Pracując nad tym na 

boisku zaczynamy z piłką przy ich środkowym pomocniku zamykanym przez naszego 

pomocnika – na sygnał trenera piłka zostaje odkryta rozpoczynając grę, w której zawodnicy 

starają się odwzorować przewidywane ruchy rywali i nasze reakcje na nie. Gra trwa do 

zakończenia akcji. 

W strefie niskiej z piłką u skrzydłowego musimy wziąć pod uwagę, że grają odpowiednio: lewy 

do prawej i prawy do lewej. Ich typowe rozwiązanie ofensywne to atakowanie głębi poprzez 

„ścinanie” (zbieganie po linii skośnej) do środka przez pozostałych dwóch napastników i atak 

z wykorzystaniem szerokości po drugiej stronie przez bocznego pomocnika. Zawodnik 

posiadający piłkę jest przejmowany przez naszego środkowego pomocnika – jeśli zostanie 

minięty, dołącza do niego drugi środkowy pomocnik, ale w momencie, w którym piłka 

pozostaje „odkryta”, linia obrony cofa się „pochłaniając” atak z głębi napastników rywali, a 

boczny pomocnik po przeciwnej stronie zabezpiecza „słabą stronę”. W momencie, w którym 

piłka znów staje się „zakryta” wszyscy wychodzą do przodu – patrz ryc. 13. 

 

Ryc. 12 
Strefa środkowa boiska: faza obrony przeciwko ich grze do środkowego pomocnika. 



 

Ryc. 13 
Strefa niska: faza obrony przeciwko grze do skrzydłowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faza defensywna w sytuacjach tymczasowej niedowagi liczebnej: odbudowanie linii w strefie 

między polem karnym a linią środkową boiska – zespół , który imituje naszą fazę obrony broni 

bramki i atakuje linię przenosząc piłkę nie przerzucając jej. Drugi zespół atakuje bramkę w taki 

sposób jak nasz przeciwnik. Po kilku minutach gry, napastnicy i skrzydłowi mogą uczestniczyć 

w fazie defensywnej tylko po sygnale trenera, po to żeby przez kilka sekund zespół znalazł się 

w niedowadze liczebnej – zwracamy uwagę na poprawne poruszanie się zespołu, który 

chwilowo musi zarządzać niedowagą liczebną – patrz ryc. 14. Ćwiczenie kończy się rozmową 

z obydwoma zespołami.  

 

 Ryc. 14 
Gra z tymczasową niedowagą liczebną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ 5 – PIĄTEK 
 

 

Piątek rano: 

Godzina 10:00 – nie ma treningu, ale trener i współpracownik maja następujące zadania: 

współpracownik przygotowuje kolejne dwa filmy do pokazania zespołowi – jeden z fazą 

defensywną zespołu przeciwnego i jeden zarówno z ofensywnymi jak i defensywnymi stałymi 

fragmentami gry rywali. Trener przygotowuje karty indywidualne dotyczące zawodników 

drużyny przeciwnej – często są to gracze już znani, dla których przeprowadza się tylko 

aktualizację ich karty. Zobaczymy później, jak przygotowane zostały te karty i jak zostały 

wykorzystane. 

 

Piątek popołudniu: 

Godzina 14:30 – zwykłe, krótkie spotkanie sztabu w celu organizacji sesji treningowej. 

Godzina 14:45 – spotkanie techniczne z zespołem. Temat: faza defensywna zespołu 

przeciwnego. Spotkanie przebiega w taki sam sposób jak poprzednie. Na początku trener 

przedstawia charakterystykę i sposób poruszania się najbliższego przeciwnika w fazie obrony, 

a następnie współpracownik analizuje wybrane fragmenty, aby dać zespołowi wyobrażenie o 

tym co zostało powiedziane. 

Film dotyczący fazy defensywnej przeciwnika jest montowany zgodnie z taką samą logiką jak 

filmy poprzednie i zgodnie z następującymi wytycznymi: 

1. – fragmenty zawierające poruszanie się zespołu podczas długiego wybicia przez 

bramkarza przeciwnika. Oczywiście staramy się zidentyfikować jakieś braki na 

poziomie indywidualnym zarówno podczas walki o górne piłki, jak i asekuracji przez 

partnerów. 

2.  – faza defensywna przeciwników w strefie wysokiej. Staramy się zidentyfikować czy 

rywale podchodzą do pressingu i w jakiej strefie zazwyczaj to robią. W dużej mierze 

skupiamy się na ruchach w taki sposób, żeby zidentyfikować i pokazać graczom 

możliwość wyjścia spod pressingu.  

3. – faza defensywna przeciwników w strefie średniej. Analizujemy ruchy defensywne 

pomocników drużyny przeciwnej i zwracamy uwagę czy dążą do podwajania w linii 

obrony czy nie. 

4. – faza defensywna przeciwników w strefie niskiej. Faza, w której analizujemy 

zachowanie linii obrony w różnych sytuacjach, przede wszystkim staramy się odszukać 

ich reakcję na akcje, które mają charakterystykę podobną do naszych. 

Podczas montowania tego filmu jak zwykle zwracamy uwagę na aspekt czasowy i 

psychologiczny. Z punktu widzenia czasowego także w tym przypadku staramy się, żeby film 

trwał 6-7 minut i prezentował wszystkie sytuacje, nad którymi chcemy pracować na boisku. Z 

punktu widzenia psychologicznego, po tym jak wczoraj neutralni podczas montażu 



fragmentów, dziś zdecydowaliśmy się położyć nacisk na błędy defensywne rywali, po to żeby 

zwiększyć zaufanie naszych zawodników w możliwość osiągnięcia wyniku, nawet przeciwko 

rywalom o wysokich umiejętnościach technicznych, którzy są wysoko w tabeli i również 

przechodzą przez dobry moment pod względem wyników. 

Godzina 15:00 – Trening  

Cel: celem taktycznym tego treningu jest przygotowanie fazy ofensywnej przeciwko 1-3-4-3 

naszych rywali. Z punktu widzenia fizycznego pracujemy nad szybkością. 

Przebieg: trening składa się z czterech bloków pracy 

1 – rozgrzewka i szybkość „na sucho” z trenerem przygotowania motorycznego 

2 – faza ofensywna ogólna 

3 – faza ofensywna specyficzna 

4 – faza ofensywna „sytuacyjna” przeciwko systemowi przeciwnika 

1. blok: na początku trener przygotowania motorycznego skupia się głównie na rozgrzewce 

poprzez serię „kroków” z niską prędkością nad wysokimi przeszkodami, żeby pobudzić biodra 

i kończyny dolne. Następnie zaczynamy pracować nad szybkością podczas fazy podporu w 

serii kroków, kończąc z dużą prędkością i przy różnych sposobach. 

2. blok: to co ja nazywam fazą ofensywną ogólną jest w rzeczywistości powtórką tego na czym 

bazuje nasz sposób gry oraz nasze zasady, nad którymi pracujemy każdego tygodnia 

niezależnie od przeciwnika, z którym będziemy grać. Dbamy o cyrkulację piłki podczas 

wprowadzenia od naszych obrońców i progresję przez pomocników środkowych i 

zewnętrznych oraz ruchy napastników. Nie będę się rozwodził nad tymi sytuacjami bo są to 

tezy na inny temat. Przebieg: dwa zespoły – jeden buduje akcję zgodną z wizją trenera a drugi 

pełni funkcję biernych obrońców. Na koniec akcji część jednego zespołu natychmiast 

przechodzi do drugiego, który rozpoczyna budowanie takiej samej akcji podczas gdy pierwszy 

zespół szybko się przegrupowuje.  

3. blok: to co ja nazywam fazą ofensywną specyficzną jest natomiast fazą złożoną z sytuacji, 

które przygotowujemy specjalnie na to spotkanie i przeciwko temu przeciwnikowi. W tym 

tygodniu bierzemy pod uwagę niektóre sytuacje związane z rozpoczęciem akcji i jej 

rozwinięciem, a następnie szczególnie nasze kontrataki. 

W odniesieniu do rozpoczęcia akcji dajemy możliwość naszemu bramkarzowi do przeplatania 

otwarcia krótkiego i długiego. 

W otwarciu krótkim mamy problem z wyjściem spod presji ich trzech napastników, ale 

zauważyliśmy tendencję ich skrzydłowych głównie do podążania za bocznymi obrońcami 

rywali, co stwarza nam możliwość wykorzystania sytuacji 2:1 w środku. Żeby minąć ich 

środkowego napastnika, nasz środkowy obrońca, który jako pierwszy dostanie piłkę musi 

przejąć inicjatywę i ściągnąć go prowadzeniem piłki. Kiedy zareaguje piłka zostaje podana do 

drugiego środkowego obrońcy, który zdobywa przestrzeń i przenosi grę wyżej, blisko linii 



środkowej – ryc. 15 –, lub uruchamia bocznego obrońcę w sytuacji, gdy zostaje zaatakowany 

przez skrzydłowego drużyny przeciwnej – ryc. 16. 

 

Ryc. 15 

Otwarcie krótkie przez bramkarza: 

Wyjście środkowego obrońcy spod presji trzech 

napastników. 

 

 

Ryc. 16 

Otwarcie krótkie przez bramkarza: 

Wyjście spod presji trzech napastników za pomocą 

bocznego obrońcy. 

 

 

Otwarcia długie zostały wybrane z uwagi na przeciwników, którzy nie są szczególnie słabi w 

grze powietrznej, ale których pomocnicy prezentują powolność podczas skracania pola gry 

względem linii defensywnej dając się omijać piłce, co prowadzi do otworzenia się przestrzeni, 

gdzie moglibyśmy zbierać drugie piłki. Strefa lądowania piłki jest w naszym środkowym-

lewym sektorze. Wysunięty napastnik atakuje piłkę, ofensywny pomocnik atakuje przestrzeń 

środkową za plecami obrońców, a lewy pomocnik (biorąc pod uwagę fakt, że ich prawy 

pomocnik wydaje się być mniej uważny podczas wejść zawodnika bez piłki) atakuje przestrzeń 

zewnętrzną za plecami obrońców – ryc. 17. 



 

Ryc. 17. 
Otwarcie długie przez bramkarza: 

Celem jest sektor środkowy-lewy (względem rywala środkowy-prawy), piłka na nr 9, który do wyboru 

ma zgranie do środka na nr 4, 8 lub 3.  

Alternatywnie zgranie na nr 10 lub 11. 

 

W odniesieniu do rozwinięcia akcji widzieliśmy już jak staramy się zdobywać przestrzeń dzięki 

środkowemu obrońcy. Teraz pokazujemy zespołowi, jak kontynuować rozwój akcji poprzez 

rotację środkowych pomocników, wychodząc wyżej w jednej części boiska i schodząc niżej po 

przeciwnej w celu przyjęcia piłki, a także ruch ofensywnego pomocnika za plecami ich 

środkowego pomocnika. Jeśli rywal zaatakuje naszego środkowego pomocnika otworzy się 

przestrzeń do przyjęcia dla naszego ofensywnego pomocnika – ryc. 18. Jeśli ta przestrzeń 

zostaje pokryta następuje podanie do środkowego pomocnika – ryc. 19. W tym momencie 

możemy wykonywać wszystkie nasze działania, które zostały już opracowane dla fazy 

ofensywnej ogólnej. 



Ryc. 18 
Rozwinięcie akcji za pomocą podania bezpośredniego od środkowego obrońcy do ofensywnego 

pomocnika. 

 

 

Ryc. 19 
Rozwinięcie akcji za pomocą podania od środkowego obrońcy do środkowego pomocnika po przeciwnej 

stronie 



Także w przypadku naszych kontrataków wyszliśmy od rozważań na temat naszych rywali. Ich 

środkowy obrońca jest zdecydowanie wolniejszy od naszego środkowego napastnika, a ich obaj 

boczni obrońcy są bardzo agresywni dla napastników zbiegających do piłki. W związku z tym, 

zdecydowaliśmy się ustawić naszego ofensywnego pomocnika w kierunku piłki, gdy rozwijają 

akcję na naszej połowie i zostawiamy napastnika na ich środkowego obrońcę. Podczas naszego 

odbioru piłki, ofensywny pomocnik biegnie do piłki żeby ściągnąć bocznego obrońcę, a 

napastnik atakuje przestrzeń zewnętrzną ruchem po łuku żeby uniknąć spalonego, tak aby 

doprowadzić do sytuacji 1x1 (wykorzystanie przewagi szybkościowej) – gdy piłka zostanie 

zagrana prostopadle do środkowego napastnika, ofensywny pomocnik i boczni pomocnicy 

rozpoczynają atakowanie przestrzeni – ryc. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 20 
Kontratak: po odbiorze piłki przez nr 8, ofensywny pomocnik nr 10 zbiega w kierunku piłki otwierając 

przestrzeń, którą atakuje po łuku środkowy napastnik nr 9. 

 

Ten blok pracy przeprowadzany jest z wykorzystaniem dwóch zespołów, które zamieniają się 

zadaniami i systemami. Zespół, który broni ustawiony jest w systemie 1-3-4-3 i gra raczej 

pasywnie, ale odwzorowuje ruchy, które muszą prowadzić do szybkich wyborów drugiego 

zespołu w odniesieniu do wszystkich sytuacji, które przygotowujemy. 

Blok 4: w ostatnim bloku przechodzimy do gry w sytuacji, gdzie jeden zespół ustawiony jest w 

systemie 1-4-2-3-1 dostosowanym na tę okazję, a drugi w 1-3-4-3. Żeby odtwarzać opracowane 

sytuacje. Przez pierwsze 5 minut bramkarz musi wykorzystywać długie otwarcie, następnie 

przez kolejne 5 minut wykorzystuje otwarcie krótkie, a w trakcie ostatnich 5 minut, na sygnał 



trenera zespół w ustawieniu 1-3-4-3 musi prowadzić piłkę do przeciwników aby mogli 

przećwiczyć kontratak. Kończymy wymianą zadań dla obu zespołów. 

Pod koniec sesji treningowej trener i współpracownik przygotowują następny trening, na 

którym, na podstawie obejrzanych stałych fragmentów gry decydują o zadaniach defensywnych 

w różnych sytuacjach. W oparciu o zasady defensywne przeciwników podczas stałych 

fragmentów gry rywali, decydują, jakie schematy (spośród dostępnych i nowych) wykorzystać 

w różnych sytuacjach podczas ofensywnych stałych fragmentów gry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ 6 – SOBOTA  
 

 

Sobota rano: 

Godzina 9:30 – zwykłe, krótkie spotkanie całego sztabu w celu organizacji sesji treningowej. 

Godzina 9:45 – spotkanie z zespołem. Temat: stałe fragmenty gry przeciwnika ofensywne i 

defensywne. Spotkanie przebiega w taki sam sposób jak poprzednie i rozpoczyna je trener 

omawiając szczegóły dotyczące przeciwnika w niektórych sytuacjach, zagrożenia, które płyną 

z niektórych ich rozwiązań, oraz ewentualne słabości widoczne w innych – kontynuując razem 

ze współpracownikiem, który prezentuje i komentuje zdjęcia potwierdzające to co zostało 

powiedziane.  

Jeśli chodzi o film o stałych fragmentach gry rywali montujemy go według następującej 

kolejności: 

Zaczynamy od stałych fragmentów gry dla przeciwnika biorąc pod uwagę: 

- wznowienie od środka 

- auty w strefie wysokiej 

- rzuty wolne w bocznych sektorach 

- rzuty rożne 

- rzuty wolne bezpośrednie  

- rzuty karne 

Następnie stałe fragmenty gry przeciwko naszym rywalom biorąc pod uwagę: 

 - reakcję na rozpoczęcie od środka przez drużynę przeciwną 

 - ustawienie podczas autów w strefie niskiej 

 - ustawienie podczas rzutów wolnych z bocznych sektorów dla przeciwnika 

 - ustawienie podczas rzutów rożnych dla przeciwnika 

Ten film, tak samo jak poprzednie trwa około 6-7 minut i dziś zadecydowaliśmy, że pokażemy 

zagrożenie mogące się pojawić w pewnych sytuacjach podczas stałych fragmentów gry dla 

rywali, ale położyliśmy też akcent na pewne słabości, które prezentują w niektórych sytuacjach 

defensywnych. 

Godzina 10:00 – Trening 

Cel: Z punktu widzenia taktycznego celem treningu jest właśnie przygotowanie stałych 

fragmentów gry, zarówno w fazie defensywnej jak i ofensywnej. Z punktu widzenia fizycznego 

pracujemy nad reaktywnością. 



Przebieg: Sesja składa się z trzech bloków pracy: 

1 – rozgrzewka i reaktywność z trenerem przygotowania motorycznego 

2 – stałe fragmenty gry w defensywie 

3 – stałe fragmenty gry w ofensywie  

1. blok: trener przygotowania motorycznego przeprowadza rozgrzewkę, w której pobudza 

kończy dolne i górne, kończąc ten blok serią poświęconą reaktywności psychokinetycznej. 

2. blok: stałe fragmenty gry w defensywie – brane pod uwagę są te same sytuacje, które 

przedstawiliśmy w filmie. 

Wznowienie od środka: przeciwnicy wychodzą dwoma napastnikami na piłkę i prawym 

skrzydłowym, który zostaje wysoko, reszta zespołu w kompakcie. Zagrywają piłkę do środka, 

do środkowego-prawego pomocnika, który uruchamia prawego obrońcę podczas gdy boczny 

pomocnik wychodzi wyżej i szerzej a skrzydłowy atakuje przestrzeń w głąb – zwykle prowadzą 

akcję wykorzystując jednego z tych dwóch zawodników. Natychmiast decydujemy się na 

rozwiązanie bardzo agresywne i próbujemy je wykorzystać na boisku. Nasz ofensywny 

pomocnik ustawiony w pół-prawym sektorze atakuje po łuku zawodnika do którego wykonane 

jest pierwsze podanie, tak aby zmusić go do gry w naszym lewym sektorze, po to żeby nie 

zmieniać tego co zwykle robią. Napastnik atakuje prawego obrońcę – do którego wykonane jest 

drugie podanie – kierując go na zewnątrz, podczas gdy nasz boczny pomocnik i nasz boczny 

obrońca ruszają z pressingiem na odpowiednich rywali, do których zazwyczaj podaje piłkę ich 

obrońca – ryc. 21. 

 

Ryc. 21 
Stałe fragmenty gry def: reakcja na schemat przeciwników podczas wznowienia gry od środka. 



 

Auty w strefie wysokiej: z lewej strony, piłkę wrzuca boczny pomocnik a skrzydłowy i 

środkowy pomocnik często wykonują zmianę krzyżową. Pracując nad tym ruchem 

wymieniamy się kryciem żeby uniknąć ewentualnych bloków – ryc. 22. Z prawej strony 

wykorzystują okazję do długiego wrzutu piłki – wysoko wchodzi obrońca, który ma być celem 

dla wrzucającego. Pracujemy na boisku, żeby nie dopuścić do sytuacji, że ktoś jest 

nieprzygotowany na takie rozwiązanie – ryc. 23. 

 

Ryc. 22 

Stałe fragmenty gry defensywne: 

Reakcja na schemat rywali podczas autów po naszej 

prawej stronie. 

 

 

Ryc. 23 

Stałe fragmenty gry defensywne: 

Reakcja na schemat rywali podczas autów po naszej 

lewej stronie. 

 

 

 

 

Rzuty wolne z bocznych sektorów: Wykonawcy rzutów wolnych wrzucają piłkę z obu stron 

lewą nogą. W pole karne wchodzi zwykle pięciu zawodników – rzadziej sześciu – nie widać 

jakichś konkretnych schematów. Na boisku pracujemy nad szczegółami, ustawiając mur 

złożony z jednego zawodnika po prawej stronie, oraz pięciu zawodników w polu karnym 

kryjących indywidualnie, plus trzech zawodników kryjących strefę w trajektorii lotu piłki i 

jeden na skraju pola karnego – ryc. 24. Ewentualny szósty przeciwnik jest przejmowany do 

krycia indywidualnego przez zawodnika kryjącego strefę trajektorii. Dośrodkowania z lewej 

strony mają bardziej podstępną trajektorię. Ustawiamy dwóch zawodników w murze, ponownie 

pięciu zawodników do krycia indywidualnego, dwóch zawodników w strefie – jeden w 

trajektorii krótkiej i jeden w trajektorii długiej – plus jeden na skraju „szesnastki” – ryc. 25. W 

tym przypadku szósty wbiegający przeciwnik jest przejmowany przez zawodnika ze strefy 

trajektorii długiej. Wiele uwagi poświęcamy, żeby zawodnicy ustawieni w strefie nie dali 

przeciwnikom głębokości, dlatego ustawiają się w linii na wysokości muru lub alternatywnie 



na linii pola karnego. Starannie pracujemy nad ruchem zawodników w strefie, ponieważ z 

jednej strony trajektoria lotu piłki jest dochodząca a z drugiej odchodząca od bramki. 

 

Ryc. 24 

Stałe fragmenty gry defensywne: 

Ustawienie zawodników w strefie podczas rzutu wolnego 

z naszej prawej strony. 

 

 

Ryc. 25 

Stałe fragmenty gry defensywne: 

Ustawienie zawodników w strefie podczas rzutów 

wolnych z naszej lewej strony. 

 

Rzuty rożne: przeciwnicy, którzy wykonują rzuty rożne po obu stronach są lewonożni. W pole 

karne zazwyczaj wchodzi pięciu zawodników, których my kryjemy indywidualnie. Z lewej 

strony często grają piłki na bliższy słupek blokując gracza, który schodzi na krótko. Z prawej 

strony często idą na krótkie rozegranie z piłką wsteczną do zawodnika wykonującego rzut 

rożny, który zawsze szybko wraca do środka. Na boisku pracujemy na tym jakie musi być nasze 

ustawienie i reakcje. Z naszej prawej strony pokazujemy naszym zawodnikom kryjącym 

indywidualnie jak próbować wyjść spod blokady zawodników drużyny przeciwnej, ponadto 

decydujemy się ustawić czterech zawodników w strefie krótkiego słupka plus jeden na skraju 

pola karnego – ryc. 26. Z naszej lewej strony pracujemy nad naszymi reakcjami na krótkie 

rozegranie przeciwników – ryc. 27. 



 

Ryc. 26 

Stałe fragmenty gry defensywne: 

Ustawienie zawodników w strefie podczas rzutu rożnego 

rywali. 

 

 

 

 

Ryc. 27 

Stałe fragmenty gry defensywne: 

Reakcja na schemat przeciwnika podczas rzutów rożnych z 

naszej lewej strony. 

 

 

Rzuty wolne bezpośrednie: przeciwnicy mają dwóch specjalistów w tych sytuacjach, jeden 

prawo a drugi lewonożny. Na podstawie materiałów gromadzonych w trakcie sezonu widać, że 

obaj prawie zawsze uderzają piłkę nad murem. Zdecydowaliśmy więc, żeby zawodnicy w 

murze w każdej sytuacji wyskakiwali w górę, a na boisku pracujemy nad synchronizacją 

momentu wyskoku, w taki sposób, aby między zawodnikami w murze nie powstała dziura, 

przez którą piłka mogłaby przelecieć stanowiąc zagrożenie dla naszej bramki. 

Rzuty karne: wykonawcą rzutów karnych w drużynie przeciwnej jest zawodnik prawonożny, 

który, w trakcie sezonu strzela przeważnie w prawą część bramki (dla bramkarza lewą). Na 

boisku pracujemy nad ewentualnym atakiem piłki odbitej od bramkarza, starając się stworzyć 

przewagę liczebną w strefie, w którą zazwyczaj uderza zawodnik drużyny przeciwnej – ryc. 28. 

 

Ryc. 28 

Stałe fragmenty gry w defensywie: 

Ustawienie i ruchy podczas rzutu karnego. 

 

 

 

 



3. blok: stałe fragmenty gry w ofensywie – także w tym przypadku pracujemy na boisku z tym 

samym materiałem wideo. 

Reakcja rywali na wznowienie od środka: napastnicy drużyny przeciwnej podczas wznowienia 

gry od środka przez rywala przejawiają tendencję do ataku na zawodnika, do którego wykonane 

jest pierwsze podanie. Reszta zespołu w tym czasie czeka, zachowując swoje pozycje i 

ustawienie. Spośród dostępnych rozwiązań wybieramy to najbardziej agresywne i na boisku 

pracujemy tak, żeby uniemożliwić napastnikom rywali atak na zawodnika, do którego 

wykonane jest pierwsze podanie, wykorzystując naszych środkowych pomocników, do 

wykonania „zasłony” (tak jak w koszykówce) – ryc. 29. 

 

Ryc. 29 
Stałe fragmenty gry w ofensywie: schemat dla wznowienia od środka – pierwsza piłka do nr 6 i zagranie 

długiej piłki przez nr 5 do nr 3 z możliwością zgrania do nr 10 lub 11,9 i 7. 

 

Reakcja przeciwnika na wrzuty z autu w strefie wysokiej: przede wszystkim trzeba zauważyć 

ich tendencję do ścisłego krycia 1x1 swoich przeciwników w strefie gdzie jest piłka, a także, 

że śledzą ich przed wrzuceniem piłki – to prowadzi nas do wyboru i wypróbowania na boisku 

schematu z zastosowaniem „zasłony” – ryc. 30. Ponadto często zapominają o zawodniku 

wrzucającym piłkę – to z kolei prowadzi nas do wyboru alternatywnego schematu, w którym 

zagrywamy bezpośrednio do niego na dośrodkowanie – ryc. 31. 



 

Ryc. 30 

Stałe fragmenty gry w ofensywie: 

Wrzut z autu – schemat nr 1. 

 

 

 

 

 

Ryc. 31 

Stałe fragmenty gry w ofensywie: 

Wrzut z autu – schemat nr 2. 

 

 

 

 

Reakcje przeciwników na rzuty wolne z bocznych sektorów w defensywie: my w takich 

sytuacjach zazwyczaj przesuwamy w pole karne rywala sześciu zawodników, dla których w 

filmie braliśmy pod uwagę sytuacje tego typu i odnotowaliśmy, że przeciwnicy kryją tych 

wchodzących 1x1, wewnątrz pola karnego mają tylko jednego zawodnika kryjącego strefę 

trajektorii krótkiej, oraz jednego zawodnika ustawionego na linii pola karnego, oraz, że mur 

złożony jest z dwóch zawodników – kiedy w murze jest tylko jeden zawodnik, drugi wychodzi 

wyżej do kontrataku. Z tych powodów wybraliśmy i trenowaliśmy jeden schemat, który 

wykorzystując „zasłonę” prowadzi do uwolnienia się jednego z zawodników w strefie dalszego 

słupka – ryc. 32 – oraz jeden schemat alternatywny, ponownie wykorzystując „zasłonę” w celu 

uwolnienia jednego zawodnika w strefie centralnej – ryc. 33. 

 



 

Ryc. 32 

Stałe fragmenty gry w ofensywie: 

Rzuty wolne z bocznych sektorów boiska – schemat nr 1. 

 

 

Ryc. 33 

Stałe fragmenty gry w ofensywie: 

Rzut wolny z bocznych sektorów boiska – schemat nr 2. 

 

Reakcje przeciwników na rzuty rożne w defensywie: także w tych sytuacjach wysyłamy 

zazwyczaj sześciu zawodników w pole karne przeciwnika, którym w filmie przedstawiamy 

sytuacje podobne do tych kreowanych przez nas. Z reguły odpowiedzią naszych rywali jest 

sześciu zawodników kryjących 1x1, dwóch zawodników w „strefie krótkiej” (jeden przy 

pierwszym słupku i jeden na rogu „piątki”), jeden na linii pola karnego, a także jeden ustawiony 

wyżej do kontrataku. Biorąc pod uwagę także fakt, że naszym wykonawcą z obu stron jest 

zawodnik lewonożny, wybieramy i trenujemy po dwa różne rozwiązania. Z lewej strony 

wybieramy dwa schematy, które wykorzystują zasłony prowadząc do uwolnienia się zawodnika 

w strefie centralnej – ryc. 34 – lub alternatywnie w strefie dalszego słupka – ryc. 35. Z prawej 

strony wybieramy jeden schemat, który po grze na krótko prowadzi do dośrodkowania w strefę 

dalszego słupka na wchodzącego z zewnątrz – ryc. 36 – lub alternatywnie po „zasłonie” na 

wchodzącego ze strefy centralnej – ryc. 37. 



 

Ryc. 34 

Stałe fragmenty gry w ofensywie: 

Rzut rożny z lewej strony – schemat nr 1. 

 

 

 

 

 

Ryc. 35 

Stałe fragmenty gry w ofensywie: 

Rzut rożny z lewej strony – schemat nr 2. 

 

 

Ryc. 36 

Stałe fragmenty gry w ofensywie:  

Rzut rożny z prawej strony – schemat nr 1. 

 

 

Ryc. 37 

Stałe fragmenty gry w ofensywie: 

Rzut rożny z prawej strony – schemat nr 2. 

 

 

 



 

 

Godzina 19:45 – spotkanie techniczne z całym zespołem.  

Temat: charakterystyka indywidualna przeciwników. Podczas tego spotkania przydadzą się 

karty odnoszące się do poszczególnych zawodników, które przygotowaliśmy poprzedniego 

dnia. Dla zespołu – przeciwnik dla przeciwnika – podsumowaliśmy szybko cechy fizyczne, 

techniczne a także taktyczne dla poszczególnych graczy, którzy pojawią się na boisku 

następnego dnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ 7 – NIEDZIELA 
 

Godzina 9:15 – natychmiast po śniadaniu trener i współpracownik zbierają się, żeby określić 

ostatnie detale dotyczące gry, w szczególności główne zadania indywidualne dla 

poszczególnych graczy podczas stałych fragmentów gry w ataku i obronie. Po krótkim 

spotkaniu trener przygotowuje dwa projekty działań żeby były one zwięzłe i jasne podczas 

dwóch krótkich spotkań przed meczem.  

Godzina 11:45 – bezpośrednio przed obiadem zebranie zespołu w komplecie w celu odbycia 

kilkuminutowego spotkania, którego głównym celem jest uporządkowanie wszystkich 

pomysłów, nad którymi pracowaliśmy w tygodniu i które trzeba  zaprezentować na boisku za 

kilka godzin. Zazwyczaj bierzemy pod uwagę następujące tematy: 

Wprowadzenie: Przygotowujemy grę w kontekście momentu naszego zespołu, próbując 

zmniejszyć pobudzenie jeśli wydaje się zbyt wysokie lub je podnieść jeśli wydaje się zbyt 

niskie.  

Aspekt mentalny: staramy się przygotować zespół do odpowiednich reakcji w odniesieniu do 

różnych sytuacji, które mogą się wydarzyć w meczu, a przede wszystkim staramy się wzmocnić 

motywację zbiorową (zespołową) aby mieć dobry wpływ na boisko. 

Aspekt behawioralny: pamiętamy o zawodnikach, którzy są zagrożeni, ale przede wszystkim 

staramy się pomóc zespołowi uniknąć wszystkich sankcji dyscyplinarnych, które nie są ściśle 

związane z uzyskaniem rezultatu. 

Aspekt taktyczny: podsumowujemy wszystkie rozwiązania ofensywne i defensywne, nad 

którymi pracowaliśmy w ciągu tygodnia. Podsumowujemy schematy przeciwników w 

odniesieniu do stałych fragmentów gry i jakie musza być nasze reakcje – podsumowujemy 

zadania przeciwników podczas ich defensywnych stałych fragmentów gry i schematy, które my 

wybraliśmy na ten mecz. Wszystkie te aspekty są jeszcze traktowane w sposób ogólny, bez 

wchodzenia w szczegóły indywidualne. 

Godzina 14:30 – jak tylko dotrzemy na boisko spotykamy się z drużyną w szatni na ostatnie 

krótkie spotkanie przed meczem. To spotkanie nie ma celów zespołowych ale indywidualne, z 

taktycznego, mentalnego i motywacyjnego punktu widzenia. Brane pod uwagę są następujące 

aspekty: 

- formacja: wyjściową jedenastkę i zawodników rezerwowych oznajmiamy tylko w tym 

momencie. Myślę, że każdy powołany ma obowiązek ale także prawo, żeby czuć się częścią 

meczu do ostatniej chwili. 

- aspekty taktyki indywidualnej: każdemu poszczególnemu zawodnikowi przypominamy 

zadania i ruchy defensywne, zadania i ruchy ofensywne. Każdemu poszczególnemu 

zawodnikowi staramy się dać specyficzną indywidualną motywację dla tego konkretnego 

meczu. 

-stałe fragmenty gry: przydzielamy zadania indywidualne dotyczące stałych fragmentów gry w 

ofensywie i defensywie.  



W tym momencie opuszczam szatnię, aby sprawić, żeby każdy zawodnik poczuł się swobodnie 

i przeżuł chwile przed meczem w najdogodniejszy i najbardziej nawykowy sposób. 

Rozgrzewka w pierwszej części jest przeprowadzana przez trenera przygotowania 

motorycznego, a w drugiej przez współpracownika i trenera, który ją obserwuje ale nigdy nie 

jest bardzo blisko. 

Godzina 16:00 – rozpoczęcie meczu. Sztab stara się przygotować mecz w najdrobniejszych 

szczegółach, ale przede wszystkim stara się stworzyć zawodnikom warunki aby mogli wyrazić 

siebie jak najlepiej. Mimo to istnieje świadomość, że na boisku mogą wystąpić nieprzewidziane 

sytuacje, w których trener, a przede wszystkim zawodnicy – którzy są prawdziwymi bohaterami 

meczu – muszą  spróbować sobie z nimi poradzić. 

Żeby otrzymać raport, w którym umknęło możliwie jak najmniej szczegółów, podczas meczu, 

zadania na ławce są podzielone między trenera a współpracownika. Trener koncentruje się 

przeważnie na swoim zespole – kontroluje czy ruchy defensywne we wszystkich strefach 

realizowane są zgodnie z założeniami, kontroluje czy bramkarz otwiera grę w uzgodniony 

sposób, a także czy cyrkulacja piłki i rozwój akcji są takie jak przygotowywane w trakcie 

tygodnia. W tym meczu przykładamy szczególną uwagę do kontrataków, które przez cały 

tydzień były uważane za decydujące – co się zaś tyczy stałych fragmentów gry, trener sprawdza 

czy przestrzegane są instrukcje w grze obronnej i czy w fazie ofensywnej schematy są 

wykonywane za pomocą odpowiednich ruchów i w odpowiednim tempie. współpracownik 

koncentruje się szczególnie na drużynie przeciwnej i sprawdza czy grają w przewidywanym 

systemie i czy w fazie ataku prowadzą akcje tak jak analizowaliśmy w trakcie tygodnia – tak 

samo w kontekście fazy obrony. Oczywiście sprawdza również czy zadania i schematy podczas 

stałych fragmentów gry (w obie strony) są takie jak podczas analizowania przeciwników i 

natychmiast informuje trenera w przypadku jakichś zmian w stosunku do oczekiwanych 

rozwiązań.  

Ostatnim aspektem branym pod uwagę jest zarządzania przerwą. Pierwsze minuty są 

zazwyczaj zostawione dla zawodników i ewentualnej pomocy medycznej. Następnie pierwszy 

interweniuje współpracownik, który szybko podsumowuje to co pokazała drużyna przeciwna i 

przede wszystkim podkreśla jeśli jest coś innego niż przewidywaliśmy. W tym momencie trener 

prosi zawodników o interwencję, którzy muszą zgłaszać wszelkie trudności, które napotkali na 

boisku i dopiero potem daje zawodnikom rozwiązania i ewentualnie nowe zadania. Z reguły w 

ostatniej minucie w szatni celem trenera jest sprawić, żeby napięcie (pobudzenie) powróciło na 

odpowiedni poziom aby wznowić grę.  



PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

 

Podsumowanie: w tej pracy analizowałem tydzień typowej pracy z moim zespołem, tydzień 

złożony z siedmiu treningów. Dwie sesje miały cel fizyczny. Dwie sesje miały na celu poprawę 

błędów, które uwidoczniły się w ostatnich meczach – w pierwszej sesji na poziomie 

zespołowym, w drugiej sesji na poziomie poszczególnych formacji. Trzy sesje miały na celu 

przygotowanie specjalne do następnego meczu – podczas pierwszej sesji pracowaliśmy nad 

fazą obrony, podczas drugiej nad fazą ataku, a w trakcie trzeciej sesji nad wszystkimi 

rozwiązaniami dla stałych fragmentów gry. W pozostałych tygodniach sezonu, które wzięto 

pod uwagę, cele poszczególnych sesji wyraźnie się zmieniały, a więc także i wykorzystane 

środki oraz ćwiczenia, ale ogólna struktura tygodnia nie zmieniła się nigdy. 

Wnioski: w tej pracy wziąłem pod uwagę tylko jeden z wielu aspektów, występujących w pracy 

trenera i zobrazowałem swoje aktualne przekonanie na temat tego jak przepracować tydzień 

żeby przygotować zespół do następnego meczu. Ten sposób przygotowywania się do meczu 

jest zupełnie inny niż kilka lat temu. Z pewnością dlatego, że awansowałem do wyższej 

kategorii  co dało mi możliwość na zwiększenie liczby dostępnych mi narzędzi i 

współpracowników, ale równie pewnie z powodu faktu, że zmieniłem się ja i moja wiedza. 

Wierzę też, że różni się to od tego, co będę robił za kilka lat, ponieważ oznaczałoby to, że moja 

chęć do ciągłego rozwijania się nie została wyczerpana, tak jak moja miłość i moja pasja do tej 

wspaniałej gry. 
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