21.09.2018 Brzeg Dolny

WARSZTATY SZKOLENIOWE
Dolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej zapraszają
na warsztaty
szkoleniowe dla trenerówPIŁKI
piłki nożnej. NOŻNEJ
DLA
TRENERÓW
Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej,

w ramach

Szkolenie odbędzie się: 21.09.2018. Piątek w Brzegu Dolnym w godz. 14.3020.00 na Stadionie Miejskim ul. Kolejowa 1.
Tematem zajęć praktycznych będzie:
Kompleksowy rozwój - na przykładzie metodologii pracy wybranych polskich
Akademii Piłkarskich (Zagłębie Lubin, Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Legia
Warszawa, Lech Poznań, Lechia Gdańsk).
Szczegółowe tematy: Specyfika metodologii pracy z dziećmi na etapie Juniora D –
młodzika – nauczanie i doskonalenie techniki specjalnej powiązanej ze zdolnościami

TEMATYKA:
Kompleksowy
rozwój
- na
przykładzie
zależności od poziomu
zawodników,
a także
ich liczebności. metodologii pracy
wybranych polskich Akademii Piłkarskich
Rejestracja tylko na pzpn24 na koncie trenera do dnia 19.09.2018.
· Zagłębie Lubin
Odpłatność za szkolenie wynosi 60 zł proszę o wpłatę na konto Stowarzyszenia
· Jagiellonia Białystok
Bank Zachodni WBK ·66
1090 2398
0000 0001 1114 8366
Pogoń
Szczecin
· Legiawarsztaty
Warszawa
z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika
B6 - Brzeg Dolny 21.09.2018.
· Lech Poznań
Listy uczestników aplikujących będą weryfikowane i zmieniony status z oczekującego
na zaakceptowany tylko po odnotowaniu
wpłaty
na koncie Stowarzyszenia.
· Lechia
Gdańsk
motorycznymi dostosowanymi do wieku. Treningi zawierające modyfikacje ćwiczeń w

Konferencja zakończona uzyskaniem Certyfikatu uczestnictwa.
Procedury związane z udziałem w konferencji – po przyjeździe na szkolenie trenerzy
podpisują się na listach uczestników okazując licencję trenerską lub dowód osobisty.
Identyczna procedura występuje po zakończonych zajęciach.

Szczegółowe tematy:
Specyfika metodologii pracy z dziećmi na etapie Juniora D
– młodzika – nauczanie i doskonalenie techniki specjalnej
powiązanej ze zdolnościami motorycznymi dostosowanymi do
wieku. Treningi zawierające
modyfikacje
ćwiczeń w zależności
Szkolenie Trenerów
Brzeg Dolny 21.09.2018
od poziomu zawodników, a także ich liczebności.
Konferencja zakończona uzyskaniem
CERTYFIKATU UCZESTNICTWA

WARSZTATY SZKOLENIOWE
21.09.2018 Brzeg Dolny

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej,
Dolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej zapraszają
na warsztaty szkoleniowe dla trenerów piłki nożnej.

POGOŃ SZCZECIN

Szkolenie odbędzie się: 21.09.2018. Piątek w Brzegu Dolnym w godz. 14.3020.00 na Stadionie Miejskim ul. Kolejowa 1.
Tematem zajęć praktycznych będzie:

prowadzący:

Kompleksowy rozwój - na przykładzie metodologii pracy wybranych polskich
Akademii Piłkarskich (Zagłębie Lubin, Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Legia

Tomasz Bielecki
Dariusz Klimkiewicz
Szczegółowe tematy: Specyfika metodologii pracy z dziećmi na etapie Juniora D –
Warszawa, Lech Poznań, Lechia Gdańsk).

młodzika – nauczanie i doskonalenie techniki specjalnej powiązanej ze zdolnościami
motorycznymi dostosowanymi do wieku. Treningi zawierające modyfikacje ćwiczeń w

DOSKONALENIE BRONIENIA W POLU KARNYM
PODCZAS DOŚRODKOWAŃ

zależności od poziomu zawodników, a także ich liczebności.

Rejestracja tylko na pzpn24 na koncie trenera do dnia 19.09.2018.
Odpłatność za szkolenie wynosi 60 zł proszę o wpłatę na konto Stowarzyszenia
Bank Zachodni WBK 66 1090 2398 0000 0001 1114 8366
z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika warsztaty B6 - Brzeg Dolny 21.09.2018.
Listy uczestników aplikujących będą weryfikowane i zmieniony status z oczekującego
na zaakceptowany tylko po odnotowaniu wpłaty na koncie Stowarzyszenia.
Konferencja zakończona uzyskaniem Certyfikatu uczestnictwa.
Procedury związane z udziałem w konferencji – po przyjeździe na szkolenie trenerzy
podpisują się na listach uczestników okazując licencję trenerską lub dowód osobisty.
Identyczna procedura występuje po zakończonych zajęciach.

Szkolenie Trenerów Brzeg Dolny 21.09.2018

Pierwszy trener: Bielecki Tomasz

Pogoń szczecin SA - 2006
Pogoń Szczecin

Trener: Klimkiewicz Dariusz . Czas
trwania treningu: 90 min
Temat zajęć: Doskonalenie bronienia w polu karnym podczas dośrodkowań.
Opis: OBRONA - krycie przy dośrodkowaniach

Rzucanka rękoma z punktem za podanie piłki
głową

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Czas ćwiczenia: 15 min
Przedział intensywności: 60 - 100 %
all
Organizacja:pole 20x20; 2 zespoły;Przebieg:wymiana
podań rękoma między zespołami ;punkt zdobywa
zespół który wymieni podanie piłki głową ;Wskazówki i
Korekta:pokazywanie się na wolne pole ;mocne
uderzenia piłki głową;szybki doskok do zawodnika z
piłką;
Sprzęt: b/d

Podania piłki głowami

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Czas ćwiczenia: 10 min
Przedział intensywności: 50 - 100 %
all
Organizacja:Pole 20x20;zawodnicy dobrani w
pary;jedna piłka na parę;Przebieg:dowolna wymiana
podań między zawodnikami;wymiana podań głową w
sposób określony przez trenera, np. co drugie zagranie
na dwa kontakty;Wskazówki i Korekta:ustawienie ciała
;praca nóg; utrzymanie ciągłości;
Sprzęt: b/d

Obrona przed dośrodkowaniem

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Czas ćwiczenia: 20 min
Przedział intensywności: 80 - 100 %
all
Organizacja:Gra na 1 dużą bramkę; podział
zawodników po trzech (na broniących i
atakujących);broniący ustawieni są plecami do
zawodników atakujących;piłki w bocznych sektorach
boiska;Przebieg:Trener wyznacza stronę, z której
będzie dośrodkowanie ;zawodnicy atakujący krzyżują
swoje ścieżki biegu ;zadaniem broniących jest jak
najszybsze odwrócenie się i wyłapanie swojego
zawodnika do krycia ;obrona przed dośrodkowaniem w
polu karnym ;Wskazówki i Korekta:reakcja na szybkie
wyłapanie zawodnika do krycia ;gra do końca;
Sprzęt: b/d

Sezon 2018/2019
Data zajęć: 22-09-2018
Godzina zajęć: 16:00
Miejsce zajęć: BRZEG DOLNY

Gra Zadaniowa - bramka zdobyta po
dośrodkowaniu

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Czas ćwiczenia: 20 min
Przedział intensywności: 80 - 100 %
all
Organizacja:Gra na 2 duże bramki; pole 40x30;podział
na dwa zespoły + 2N na bokachPrzebieg:dowolna gra
w polu;bramka zaliczona po dośrodkowaniu od
zawodnika Neutralnego ;zawodnik Neutralny może
wykonać 2 kontakty z piłką;Neutralni grają bez presji
zawodników z pola ;Wskazówki i Korekta:wychwycenie
zawodnika do krycia (gra 1v1) ;ustawienie ciała; gra
do końca;
Sprzęt: b/d

GRA FINALNA

Technika

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Czas ćwiczenia: 25 min
Przedział intensywności: 50 - 100 %
all
Organizacja: 2 zespoły w systemie. Piłki u bramkarzy.
Przebieg: Gra dowolna; Wskazówki i korekta: Zwracać
uwagę na grę w polu karnym - czy jest krycie 1v1
Sprzęt: b/d

ProTrainUp

WARSZTATY SZKOLENIOWE
21.09.2018 Brzeg Dolny

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej,
Dolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej zapraszają
na warsztaty szkoleniowe dla trenerów piłki nożnej.

LECH POZNAŃ

Szkolenie odbędzie się: 21.09.2018. Piątek w Brzegu Dolnym w godz. 14.3020.00 na Stadionie Miejskim ul. Kolejowa 1.

prowadzący:

Tematem zajęć praktycznych będzie:

Kompleksowy rozwój - na przykładzie metodologii pracy wybranych polskich

Mikołaj Patek
Warszawa, Lech Poznań, Lechia Adam
Gdańsk). Piątek

Akademii Piłkarskich (Zagłębie Lubin, Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Legia
Szczegółowe tematy: Specyfika metodologii pracy z dziećmi na etapie Juniora D –

FAZA
BRONIENIA:
PIŁKI
(PRESSING)
młodzika
– nauczanie
i doskonalenie ODBIÓR
techniki specjalnej
powiązanej
ze zdolnościami
motorycznymi dostosowanymi do wieku. Treningi zawierające modyfikacje ćwiczeń w
zależności od poziomu zawodników, a także ich liczebności.
Rejestracja tylko na pzpn24 na koncie trenera do dnia 19.09.2018.
Odpłatność za szkolenie wynosi 60 zł proszę o wpłatę na konto Stowarzyszenia
Bank Zachodni WBK 66 1090 2398 0000 0001 1114 8366
z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika warsztaty B6 - Brzeg Dolny 21.09.2018.
Listy uczestników aplikujących będą weryfikowane i zmieniony status z oczekującego
na zaakceptowany tylko po odnotowaniu wpłaty na koncie Stowarzyszenia.
Konferencja zakończona uzyskaniem Certyfikatu uczestnictwa.
Procedury związane z udziałem w konferencji – po przyjeździe na szkolenie trenerzy
podpisują się na listach uczestników okazując licencję trenerską lub dowód osobisty.
Identyczna procedura występuje po zakończonych zajęciach.

Szkolenie Trenerów Brzeg Dolny 21.09.2018

Gra pomocnicza nr 1 : 3 x 1

CEL:
A: Wykonać określoną liczbę podań
O: Odbiór piłki
Opis:
Trzech zawodników (czerwonych utrzymuje się
przy piłce ich zadaniem jest stworzenie linii
podania na boku pola, który jest wolny. Jeżeli
wykonają określoną liczbę podań (punkt).
Zadaniem białego zawodnika w środku jest
odbiór piłki oraz wywoływanie cały czas presji na
zawodnikach zewnętrznych po odbiorze
wyprowadzenie za pole (punkt).

Zadania dodatkowe:
Atak:

Atak / Obrona:

- Tworzenie linii podania

- Agresywny odbiór piłki

- Pozycja otwarta

- Reakcja po staracie piłki

- Przyjęcie kierunkowe
- Jakość podania

Obrona:

Obrona / Atak:

- Presja na zawodnikach zewnętrznych

- Wyprowadzenie piłki za wyznaczone pole

- Odbiór piłki

KKS Lech Poznań S.A.

T: +48 (61) 886 30 00

INEA Stadion, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań

F: +48 (61) 886 30 10

M:

lech@lechpoznan.pl
/lechpoznan.oficjalna

Gra pomocnicza 2 : 5 x 3
CEL:
A: 1. Wykonać określoną liczbę podań / 2.
Finalizacja do małych bramek po odbiorze
O: 1. Odbiór piłki / 2. Wykonać podanie do
zawodników oczekujących na zewnątrz
Opis:
Trzech zawodników (czerwonych utrzymuje się
przy piłce ich zadaniem jest stworzenie linii
podania na boku pola, który jest wolny. Jeżeli
wykonają określoną liczbę podań (punkt).
Zadaniem białego zawodnika w środku jest
odbiór piłki oraz wywoływanie cały czas presji na
zawodnikach zewnętrznych po odbiorze podanie
do zawodników na zewnątrz. Czerwoni wykonują
pressing po odbiorze powrót podaniem do
małego kwadratu lub finalizacja
Zadania dodatkowe:
Atak:

Atak / Obrona:

- Tworzenie linii podania

- Agresywny odbiór piłki

- Pozycja otwarta

- Reakcja po staracie piłki

- Przyjęcie kierunkowe
- Jakość podania

Obrona:

Obrona / Atak:

- Presja na zawodnikach zewnętrznych

- Finalizacja do małych bramek

- Odbiór piłki

- Bezpieczne podanie i powrót do małego
kwadratu

- Podanie do zawodników zewnętrznych

KKS Lech Poznań S.A.

T: +48 (61) 886 30 00

INEA Stadion, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań

F: +48 (61) 886 30 10

M:

lech@lechpoznan.pl
/lechpoznan.oficjalna

Gra: BR + 8 x 6 + BR
CEL:
A: Finalizacja
O: Odbiór piłki (pressing)
Opis:
Zespół, który broni w przewadze liczebnej.
Zadaniem jest odbiór w obronie wysokiej oraz
finalizować. Współpraca zawodników w środku
6/8/10 podczas odbioru. Zawodnicy po
wykonaniu określonej liczby podań, podania piłki
do środkowego i konturowanie akcji lub zdobycie
bramki punkt.

Zadania dodatkowe:

Atak:

Atak / Obrona:

- Ustawienie 1-2-3-1

- Agresywny odbiór piłki

- Jakość podania

- Reakcja po staracie piłki

- Wykorzystanie zawodnika w sektorze środkowym do budowania akcji
Obrona:
- Presja na zawodnikach
- Odbiór piłki

Obrona / Atak:
- Finalizacja
- Rozszerzenie oraz wydłużenie pola gry

- Obrona wysoka
- Ustawienie 1-2-3-3
- Skrócenie oraz zawężenie pola gry

KKS Lech Poznań S.A.

T: +48 (61) 886 30 00

INEA Stadion, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań

F: +48 (61) 886 30 10

M:

lech@lechpoznan.pl
/lechpoznan.oficjalna

WARSZTATY SZKOLENIOWE
21.09.2018 Brzeg Dolny

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej,
Dolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej zapraszają
na warsztaty szkoleniowe dla trenerów piłki nożnej.

ZAGŁĘBIE LUBIN

Szkolenie odbędzie się: 21.09.2018. Piątek w Brzegu Dolnym w godz. 14.3020.00 na Stadionie Miejskim ul. Kolejowa 1.

prowadzący:

Tematem zajęć praktycznych będzie:

Kompleksowy rozwój - na przykładzie metodologii pracy wybranych polskich

Piotr Błauciak
Warszawa, Lech Poznań, LechiaMarcin
Gdańsk). Szmil

Akademii Piłkarskich (Zagłębie Lubin, Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Legia
Szczegółowe tematy: Specyfika metodologii pracy z dziećmi na etapie Juniora D –
młodzika – nauczanie i doskonalenie techniki specjalnej powiązanej ze zdolnościami

DOSKONALENIE
UMIEJĘTNOŚCI
INDYWIDUALNYCH
motorycznymi
dostosowanymi
do wieku. Treningi zawierające
modyfikacje ćwiczeń w
W aGRZE
zależności od poziomu zawodników,
także ich1v1
liczebności.

Rejestracja tylko na pzpn24 na koncie trenera do dnia 19.09.2018.
Odpłatność za szkolenie wynosi 60 zł proszę o wpłatę na konto Stowarzyszenia
Bank Zachodni WBK 66 1090 2398 0000 0001 1114 8366
z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika warsztaty B6 - Brzeg Dolny 21.09.2018.
Listy uczestników aplikujących będą weryfikowane i zmieniony status z oczekującego
na zaakceptowany tylko po odnotowaniu wpłaty na koncie Stowarzyszenia.
Konferencja zakończona uzyskaniem Certyfikatu uczestnictwa.
Procedury związane z udziałem w konferencji – po przyjeździe na szkolenie trenerzy
podpisują się na listach uczestników okazując licencję trenerską lub dowód osobisty.
Identyczna procedura występuje po zakończonych zajęciach.

Szkolenie Trenerów Brzeg Dolny 21.09.2018

Pierwszy trener: Błauciak Piotr

Zagłębie Lubin U13

Zagłębie Lubin Spółka Akcyjna

Trener: Szmil Marcin . Czas trwania
treningu: 35 min
Zawodnicy: 15 osób
Temat zajęć: Doskonalenie umiejętności indywidualnych

Opis: Doskonalenie umiejętności indywidualnych w grze 1v1. Trening pokazowy B-6 w Brzegu Dolnym

ROZGRZEWKA- część motoryczna połączona z
techniką fundamentalną

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Czas ćwiczenia: 5 min
Przedział intensywności: 0 - 100 %
U13 Panowanie nad piłką
Technika fundamentalna- kontrola piłki, technika
zwodów
Sprzęt: b/d

Forma zabawy rywalizacja w trzech kolorach

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Czas ćwiczenia: 5 min
Przedział intensywności: 0 - 100 %
U13 Zabawy
1.Zawodnicy oznaczeni kolorem żółtym mają za
zadanie w jak najkrótszym czasie wybić piłki po za
pole. Zawodnik który kończy zabawę udaje się za pole i
wykonuje żonglerkę. 2.Zawodnicy żółci muszą odebrać
piłkę i przeprowadzić za wyznaczone pole.3.Zawodnik
który stracił piłkę pomaga pozostałym w swojej
drużynie utrzymać się przy piłce.Odmiana - zmiana
kolorów drużyn w kwadracie.
Sprzęt: b/d

Rozciąganie dynamiczne

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Czas ćwiczenia: 2 min
Przedział intensywności: 0 - 100 %
U13
Sprzęt: b/d

Sezon 2018/2019
Data zajęć: 21-09-2018
Godzina zajęć: 16:20
Miejsce zajęć: Brzeg Dolny

Doskonalenie gier 1v1

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Czas ćwiczenia: 6 min
Przedział intensywności: 0 - 100 %
U13
1. BEZ PIŁKI- Kierunek akcji wyznacza atakujący.
Zdobywa punkt przez wbiegnięcie do jednej z bramek,
zadaniem broniącego zawodnika jest klepnięcie
atakującego. Po akcji następuje zmiana ról.Zwracamy
uwagę na ruchy zwodne zawodników.2.PIŁKA ZAGRANA
PRZEZ TRENERA- Kierunek akcji wyznacza trener
zagrywając piłkę do jednego z zawodników. Zadaniem
zawodników jest przeprowadzenie piłki przez jedną z
bramek.3.PIŁKA ZAGRANA PRZEZ ZAWODNIKA
Sprzęt: b/d

Doskonalenie gier pozycyjnych 3v3+N

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Czas ćwiczenia: 6 min
Przedział intensywności: 0 - 100 %
U13 Gry
CEL GRY- Przeprowadzenie piłki z jednej strony na
drugą. Zespół który odbierze piłkę strzela bramkę.
Zwracamy uwagę na wykonywanie w grze jak
największej liczby dryblingów.. Drużyna po wymianie
10 podań zdobywa pkt. Piłki w bramkach. Po każdej
zakończonej akcji grę wznawia bramkarz.
Sprzęt: b/d

Gra końcowa

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Czas ćwiczenia: 10 min
Przedział intensywności: 0 - 100 %
U13
Sprzęt: b/d

Cool down

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Czas ćwiczenia: 1 min
Przedział intensywności: 0 - 100 %
U13
Sprzęt: b/d

ProTrainUp

WARSZTATY SZKOLENIOWE
21.09.2018 Brzeg Dolny

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej,
Dolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej zapraszają
na warsztaty szkoleniowe dla trenerów piłki nożnej.

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK

Szkolenie odbędzie się: 21.09.2018. Piątek w Brzegu Dolnym w godz. 14.3020.00 na Stadionie Miejskim ul. Kolejowa 1.

prowadzący:

Tematem zajęć praktycznych będzie:

Kompleksowy rozwój - na przykładzie metodologii pracy wybranych polskich

Krzysztof Zalewski
Maciej
Leszczyński
Warszawa, Lech Poznań, Lechia
Gdańsk).

Akademii Piłkarskich (Zagłębie Lubin, Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Legia
Szczegółowe tematy: Specyfika metodologii pracy z dziećmi na etapie Juniora D –
młodzika – nauczanie i doskonalenie techniki specjalnej powiązanej ze zdolnościami

NAUKA
I DOSKONALENIE
UDERZENIA
PIŁKI
motorycznymi
dostosowanymi
do wieku. Treningi zawierające
modyfikacje
ćwiczeń w
WEWNĘTRZNYM
zależności od poziomu
zawodników, a także ich PODBICIEM
liczebności.

Rejestracja tylko na pzpn24 na koncie trenera do dnia 19.09.2018.
Odpłatność za szkolenie wynosi 60 zł proszę o wpłatę na konto Stowarzyszenia
Bank Zachodni WBK 66 1090 2398 0000 0001 1114 8366
z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika warsztaty B6 - Brzeg Dolny 21.09.2018.
Listy uczestników aplikujących będą weryfikowane i zmieniony status z oczekującego
na zaakceptowany tylko po odnotowaniu wpłaty na koncie Stowarzyszenia.
Konferencja zakończona uzyskaniem Certyfikatu uczestnictwa.
Procedury związane z udziałem w konferencji – po przyjeździe na szkolenie trenerzy
podpisują się na listach uczestników okazując licencję trenerską lub dowód osobisty.
Identyczna procedura występuje po zakończonych zajęciach.

Szkolenie Trenerów Brzeg Dolny 21.09.2018

Konspekt zajęć treningowych AP Jagiellonia Białystok 2006
Temat treningu:

Nauka i doskonalenie uderzenia piłki wewnętrznym podbiciem.

Grupa ćwicz.: U-13
Miejsce:

Boisko

Prowadzący:

Zalewski Krzysztof, Leśniewski Maciej

Część
Lekcji
treningowej
I. Cz. Wstępna
(Rozgrzewka)

Opis ćwiczenia

Uwagi
organizacyjno-metodyczne

(forma , rysunek , opis)

(czas trwania/ilość powt. itp.)

1.Podanie tematu zajęć

3'

2.Zabawa ożywiająca: Berek RATUJ z piłkami.

6'

Zespół podzielony na 4 grupy (4 kolory kamizelek).
Każdy zawodnik z piłką. Czterech zawodników
jednego koloru są berkami. Po dotknięciu przez
berka złapany podnosi piłkę w RR do góry i staję w
szerokim rozkroku. Uratowanie polega na zagraniu
piłki pomiędzy NN.

3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z piłkami
Ustawienie w kole. 8 zawodników na zewnątrz
(zawodnicy mają piłki), 8 wewnątrz (bez piłek)
-odegranie piłki z powietrza
-odegranie piłki po koźle
-odegranie piłki po ziemi
Po odegraniu piłki zawodnicy wykonują ćwiczenia
ogólnorozwojowe.

10'

4.Ćwiczenia koordynacyjne + uderzenie do bramki
Zawodnicy ustawieni są w kwadracie z kolorowych
pachołków. Na sygnał trenera (kolor/kolory pachołka)
zawodnik dotyka jak najszybciej pachołków po czym
wykonuje start do piłki ustawionej po przekątnej.

10'
Zawodnicy przy bramkach
ustawieni z piłkami, po
uderzeniu piłki przez
partnera ustawiają piłkę w
strefie strzału.

II. Cz. główna

5. Uderzenie wewnętrznym podbiciem – piłka
nieruchomo w miejscu

6'
Wyznaczenie trzech
sektorów: zewnętrzny
bliższy, zewnętrzny dalszy i
centralny
T określa sektor w który
należy dośrodkować
Zawodnicy sami podejmują
decyzję w który sektor
dośrodkowują

6. Uderzenie wewnętrznym podbiciem – po
prowadzeniu piłki

Ćwiczenie wykonujemy na
obie NN (P i L)
6'

7. Uderzenie wewnętrznym podbiciem – po podaniu
piłki od partnera

6'

8. Uderzenie wewnętrznym podbiciem – piłka w
miejscu nieruchomo + napastnik

6'
Dodajemy napastników,
najpierw jednego, potem
dwóch, którzy kończą
dośrodkowanie strzałem do
bramki wykonując zmianę
krzyżową. W ostatnim
ćwiczeniu do napastników
dodajemy jednego obrońcę

9. Uderzenie wewnętrznym podbiciem – po
prowadzeniu piłki + napastnicy

6'

10. Uderzenie wewnętrznym podbiciem – po
podaniu piłki od partnera + napastnicy +
obrońca

6'

11. Gra 8v8

2x8'
Skrzydłowi wykonują
dośrodkowanie bez presji
przeciwnika i wbiegają do
środka. Na ich miejsce
wbiegają zawodnicy, którzy
wykonali podanie w boczny
sektor
Gra z wykorzystaniem doskonalonego w części
głównej elementu. Skrzydłowi ustawieni w bocznych
strefach po otrzymaniu podania dośrodkowują piłkę
w kierunku napastników
12. Ćwiczenie uspokajające:
Zabawa - wkręć piłkę do bramki
III. Cz. końcowa

4'
Wykonujemy zadanie na
obie strony (P i L)

Zawodnicy w ramach rozluźnienia starają się
„wkręcić” piłkę do bramki z narożnika boiska
13. Podsumowanie i omówienie zajęć

3'

WARSZTATY SZKOLENIOWE
21.09.2018 Brzeg Dolny

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej,
Dolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej zapraszają
na warsztaty szkoleniowe dla trenerów piłki nożnej.

LECHIA GDAŃSK

Szkolenie odbędzie się: 21.09.2018. Piątek w Brzegu Dolnym w godz. 14.3020.00 na Stadionie Miejskim ul. Kolejowa 1.

prowadzący:

Tematem zajęć praktycznych będzie:

Kompleksowy rozwój - na przykładzie metodologii pracy wybranych polskich

Dawid Żmijewski
Łukasz
Warszawa, Lech Poznań, Lechia
Gdańsk). Rusinek

Akademii Piłkarskich (Zagłębie Lubin, Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Legia
Szczegółowe tematy: Specyfika metodologii pracy z dziećmi na etapie Juniora D –
młodzika – nauczanie i doskonalenie techniki specjalnej powiązanej ze zdolnościami

DOSKONALENIE
W MAŁYCH
GRACH
motorycznymi
dostosowanymi doZWODÓW
wieku. Treningi zawierające
modyfikacje
ćwiczeń w
zależności od poziomu zawodników, a także ich liczebności.
Rejestracja tylko na pzpn24 na koncie trenera do dnia 19.09.2018.
Odpłatność za szkolenie wynosi 60 zł proszę o wpłatę na konto Stowarzyszenia
Bank Zachodni WBK 66 1090 2398 0000 0001 1114 8366
z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika warsztaty B6 - Brzeg Dolny 21.09.2018.
Listy uczestników aplikujących będą weryfikowane i zmieniony status z oczekującego
na zaakceptowany tylko po odnotowaniu wpłaty na koncie Stowarzyszenia.
Konferencja zakończona uzyskaniem Certyfikatu uczestnictwa.
Procedury związane z udziałem w konferencji – po przyjeździe na szkolenie trenerzy
podpisują się na listach uczestników okazując licencję trenerską lub dowód osobisty.
Identyczna procedura występuje po zakończonych zajęciach.

Szkolenie Trenerów Brzeg Dolny 21.09.2018

!
!
TRENER: ŻMIJEWSKI DAWID, RUSINEK ŁUKASZ

TEMAT

Doskonalenie zwod—w w
małych grach

Data:

21.09.2018

1. Doskonalenie techniki zwod—w w formie ścisłej

Grupa
wiekowa:

Rocznik 2006 - U14

2. Doskonalenie techniki zwod—w w grze 1x1, 2x2

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA
(ROZGRZEWKA)

A):
Cel: Zabawa ożywiająca
doskonaląca drybling i
kształtująca orientację w
przestrzeni
Przebieg: Zawodnicy
ustawieni jak na rysunku
obok. W środku toczy
się gra 1x1, zawodnik z
piłką stara się zagrać do
zawodnika ze swojej
drużyny stojącego na
obwodzie, po
otrzymaniu piłki
wprowadza i robi to
samo. Po wejściu na
obw—d zawodnik
zmienia miejsce z
zawodnikiem obok
wykonując ćw.
og—lnorozwojowe.
Czas trwania: 8-10Õ
B):
Stretching dynamiczny
4-5Õ

!

CELE

C)
Cel: Ćwiczenie
wprowadzające do gry
1x1, 2x2 kształtujące
dynamiczne
prowadzenie piłki ze
zmianą kierunku ruchu
oraz wytrzymałość
szybkościową
Przebieg: Zawodnicy
ćwiczą w tr—jkach
ustawieni jak na rysunku
obok. Zawodnik w
środku pr—buje
prowadzić swoją piłkę
tak, by dotknęła inii
bocznej kwadratu kt—rej
broni inny zawodnik
pr—bujący złapać
środkowego zawodnika
poruszający się tylko po
swojej linii
Czas: 2x30Ó każda
osoba w środku

2. CZĘŚĆ GŁîWNA

1. Ćwiczenie:
Cel: Doskonalenie
techniki zwod—w w
formie ścisłej
Przebieg: Zawodnicy
pierwsi z każdego rzędu
startują w tym samym
czasie prowadząc piłkę
do pachołka i wykonują
określone zwody. Po
trzecim zwodzie
wykonują podanie do
następnego zawodnika i
przechodzą na koniec
rzędu.
Czas: 12Õ

!

2. Ćwiczenie:
Cel: Doskonalenie
techniki zwod—w w grze
1x1.Kształtujemy
szybkość reakcji,
orientację w przestrzeni,
koordynację na
płotkach, szybkość
Przebieg: W momencie
kiedy Trener wprowadza
piłkę, 2 zawodnik—w
biegnie za sw—j
pachołek, wykonuje
ćwiczenie
koordynacyjne na
płotkach i toczy
pojedynek 1x1. Celem
jest zdobycie 1 z 2
bramek ustawionych z
pachołk—w poprzez
przeprowadzenie piłki
przez bramkę. Po
zakończonym ćwiczeniu
zmiana stron.
Modyfikacja: W
momencie kiedy
zawodnicy toczą
pojedynek 1x1 Trener
pokazuje stożkiem lub
m—wi kolor danej
bramki, przez kt—rą
należy przeprowadzić
piłkę
Czas: 12Õ

!

3. Ćwiczenie:
Cel: Doskonalenie
techniki zwod—w w grze
2x2. Kształtujemy
szybkość reakcji,
orientację w przestrzeni,
szybkość
Przebieg: Po głośnym
wskazaniu przez Trenera
danego koloru stożka, 4
zawodnik—w biegnie w
lewą stroną o jedno
miejsce. Zawodnik,
kt—ry przybiegł do
wskazanego koloru,
wprowadza piłkę i toczy
się gra 2x2.
Sąsiadującego kolory są
ze sobą. Celem gry jest
zdobycie 1 z bramek,
kt—rych bronią
bramkarze po wymianie
minimum 1 podania. Po
zakończonej akcji
pilnujemy, żeby przy
każdym stożku była 1
piłka.
Modyfikacja: Trener
pokazuje kolor stożka,
zmieniamy kierunek
biegu
Czas: 15Õ
Gra właściwa na 2
bramki
Czas: 15Õ
3. CZĘŚĆ KOŃCOWA

ãPachołekÓ
Przebieg: Celem jest
trafienie w pachołek po
wykonanym wcześniej
dowolnym zwodzie
Czas: 3Õ

!

WARSZTATY SZKOLENIOWE
21.09.2018 Brzeg Dolny

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej,
Dolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej zapraszają
na warsztaty szkoleniowe dla trenerów piłki nożnej.

LEGIA WARSZAWA

Szkolenie odbędzie się: 21.09.2018. Piątek w Brzegu Dolnym w godz. 14.3020.00 na Stadionie Miejskim ul. Kolejowa 1.

prowadzący:

Tematem zajęć praktycznych będzie:

Kompleksowy rozwój - na przykładzie metodologii pracy wybranych polskich

Mateusz Majewski
Jakub
Warszawa, Lech Poznań, Lechia
Gdańsk).Renosik

Akademii Piłkarskich (Zagłębie Lubin, Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Legia
Szczegółowe tematy: Specyfika metodologii pracy z dziećmi na etapie Juniora D –

NAWYKI
WYCHOWANKA
- PRZYJĘCIE
PIŁKI
PRZÓD
młodzika
– nauczanie
i doskonalenie techniki
specjalnej powiązanej
ze W
zdolnościami
motorycznymi dostosowanymi do wieku. Treningi zawierające modyfikacje ćwiczeń w
zależności od poziomu zawodników, a także ich liczebności.
Rejestracja tylko na pzpn24 na koncie trenera do dnia 19.09.2018.
Odpłatność za szkolenie wynosi 60 zł proszę o wpłatę na konto Stowarzyszenia
Bank Zachodni WBK 66 1090 2398 0000 0001 1114 8366
z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika warsztaty B6 - Brzeg Dolny 21.09.2018.
Listy uczestników aplikujących będą weryfikowane i zmieniony status z oczekującego
na zaakceptowany tylko po odnotowaniu wpłaty na koncie Stowarzyszenia.
Konferencja zakończona uzyskaniem Certyfikatu uczestnictwa.
Procedury związane z udziałem w konferencji – po przyjeździe na szkolenie trenerzy
podpisują się na listach uczestników okazując licencję trenerską lub dowód osobisty.
Identyczna procedura występuje po zakończonych zajęciach.

Szkolenie Trenerów Brzeg Dolny 21.09.2018

DRUŻYNA: U13

LEGIA WARSZAWA

Trening

MOC

Data:

Faza gry:

ATAK

PDO

OBRONA

PDA

Element:

Ruch bez
piłki

Przyjęcie
piłki

Utrzymanie
piłki

Zwroty

Technika:
Social Skills:

Rozgrzewka
Serie: 3
Czas: 3'
Przerwa: 1'

21.09.2018 - 18:25

Czas:

2018/2019
30-35'

12+2 GK

Nieobecni
Przejście do obrony - pressing po stracie piłki

Drybling

Nauka
Psychologia:
Gra 5v2. Zadaniem zawodników w ofensywie jest utrzymanie
się przy piłce. Po jej stracie zawodnicy mają wykonać
natychmiastowy pressing. Aby wyjść z środka zawodnicy w
defensywie muszą przejąć piłkę i wykonać minimum 1 podanie.
1 gra: A.M, M.S, M.CH. K.K, J.Ż, M.Z, P.Ż
2 gra: M.M, K.W, J.T, A.B, I.R, O.J, W.G

Serie: 4
Cel ćwiczenia: Przejście do obrony - pressing po stracie piłki
Organizacja: Ustawienie jak na grafice. Gra 6v6 + 2 Gk (obaj
bramkarze podczas gry na utrzymanie są z zespołem atakującym)
1 drużyna: A.M, M.S, M.CH. K.K, J.Ż, M.Z, P.Ż
2 drużyna: M.M, K.W, J.T, A.B, I.R, O.J, W.G

Obecni

Czas: 3'

Podania

Wykończenie

Komunikacja

Przerwa: 2'

Przebieg: Zawodnicy w ofensywie starają się jak najdłużej
utrzymać w posiadaniu piłki. Za wymianę 6 podań otrzymują 1
punkt. Po odbiorze piłki zawodnicy mogą atakować zarówno
jedną jak i drugą bramkę. Zadaniem zawodników po stracie piłki
jest natychmiastowy pressing, aby unimożliwić przeciwnikowi
zdobycie bramki. Każdy zespół gra dwa razy na utrzymanie i dwa
razy w obronie.
Punkty coachingowe: Reakcja po stracie piłki - doskok, jakość
przyjęcia piłki, jakość podania piłki

Cel ćwiczenia: Nawyki wychowanka- przyjęcie piłki w przód
Organizacja: Free play. Ustawienie jak na grafice. Gra 7v7.
1 drużyna: A.M, M.S, M.CH. K.K, J.Ż, M.Z, P.Ż
2 drużyna: M.M, K.W, J.T, A.B, I.R, O.J, W.G

Serie: 1

Czas: 5'

Przerwa: -

Przebieg: Zadaniem zawodników jest zdobycie bramki. Zawodnicy
za każdym razem powinni starać się przyjmować piłkę w przód (o
ile jest taka możliwość), jeśli nie ma takiej możliwości muszą ją
zgrać z pierwszej.
Punkty coachingowe: Jakość przyjęcia i podania piłki, podanie
wsteczne, przyjęcie piłki w pozycji otwartej, komunikacja (czas,
plecy)

Co dobrze wyszło w treningu?

Co zrobię inaczej w następnym treningu?

Akcje
defensywne

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej,
Dolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej zapraszają
na warsztaty szkoleniowe dla trenerów piłki nożnej.

ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI

Szkolenie odbędzie się: 21.09.2018. Piątek w Brzegu Dolnym w godz. 14.3020.00 na Stadionie Miejskim ul. Kolejowa 1.
Tematem zajęć praktycznych będzie:

Kompleksowy
rozwój
- na przykładziesię
metodologii
pracy wybranych
polskich
Wszyscy,
którzy
zalogowali
na osobistym
koncie
pzpn24
Akademii Piłkarskich (Zagłębie Lubin, Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Legia
potwierdzają podpisem na listach swoją obecność
Warszawa, Lech Poznań, Lechia Gdańsk).
w tematy:
biurzeSpecyfika
konferencji
przed
po szkoleniu.
Szczegółowe
metodologii
pracy z idziećmi
na etapie Juniora D –
młodzika
– nauczanie i doskonalenie
techniki specjalnej
powiązanej ze zdolnościami
Po
zweryfikowaniu
list obecności
potwierdzających
udział
motorycznymi dostosowanymi do wieku. Treningi zawierające modyfikacje ćwiczeń w
w konferencji można wygenerować na swoim koncie
zależności od poziomu zawodników, a także ich liczebności.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Rejestracja tylko na pzpn24 na koncie trenera do dnia 19.09.2018.

Odpłatność za szkolenie wynosi 60 zł proszę o wpłatę na konto Stowarzyszenia
Bank Zachodni WBK 66 1090 2398 0000 0001 1114 8366
z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika warsztaty B6 - Brzeg Dolny 21.09.2018.
Listy uczestników aplikujących będą weryfikowane i zmieniony status z oczekującego
na zaakceptowany tylko po odnotowaniu wpłaty na koncie Stowarzyszenia.
Konferencja zakończona uzyskaniem Certyfikatu uczestnictwa.
Procedury związane z udziałem w konferencji – po przyjeździe na szkolenie trenerzy
podpisują się na listach uczestników okazując licencję trenerską lub dowód osobisty.
Identyczna procedura występuje po zakończonych zajęciach.

Szkolenie Trenerów Brzeg Dolny 21.09.2018

