
Zagłębie lubin U 10 F1
Pierwszy trener: Rutkowski Jarosław

Czas trwania treningu: 90 min

Zagłębie Lubin Spółka Akcyjna Sezon 2018/2019

Data zajęć: 29-04-2019
Godzina zajęć: 14:30

Miejsce zajęć: Jelenia Góra

Temat zajęć: Małe gry
Opis:
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1x1 frontalnie, wybór bramki Technika > gra 1v1

Czas ćwiczenia: 10 min
Przedział intensywności: 75 - 100 %
all

Zawodnik prowadzi piłkę pomiędzy pachołkami, sam
decyduje w którym momencie rozpocznie ćwiczenie.
Jego zadaniem jest przeprowadzić piłkę za pachołkami,
a następnie strzelić bramkę do jednej z dwóch małych
bramek. Przeciwnik ustawiony na przeciwko zawodnika
z piłką musi obiec bramkę ustawioną po przekątnej
pachołków, które będą obiegane przez zawodnika z
piłką. Zadaniem obrońcy po przechwycie, jest jak
najszybsze przeprowadzenie piłki przez pachołki.
Sprzęt: b/d
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1x1 w strefie bocznej Taktyka > Atakowania - Indywidualna 1 x 1

Czas ćwiczenia: 10 min
Przedział intensywności: 70 - 100 %
all

Zawodnicy wymieniają podania bez przyjęcia.
Zawodnik bliżej lini bocznej wybiera moment w którym
rozpocznie grę 1x1, do wyboru ma dwie bramki, jedną
po lewej, drugą po prawej stronie. 
Zawodnik, który zabierze piłkę, także ma za zadanie
zdobyć bramkę do jednej z dwóch bramek.
Sprzęt: b/d
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1x1 tyłem do przeciwnika Technika > gra 1v1

Czas ćwiczenia: 10 min
Przedział intensywności: 75 - 85 %
all

Zawodnik zagrywa piłkę do swojego partnera, który
rozpoczyna grę 1x1 tyłem do swojego kolegi. 
Zadaniem zawodnika jest wykonanie odpowiednich
zwodów, żeby ograć swojego partnera i oddać strzał do
jednej z dwóch bramek. 
Zawodnik, który odbiera piłkę ma za zadanie odebrać
piłkę przeciwnikowi i wprowadzić piłkę do jednej z
dwóch bramek ułożonych z pachołków.
Druga wersja, piłka podawana jest od trenera, do
zawodnika wychodzącego do gry. Odbywa się gra 1x1,
zadania takie same jak w poprzedniej wersji.
Sprzęt: b/d
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2x1 z podaniami w trójkącie Technika > gra 1v1,1v2 z elementem współpracy z partnerem

Czas ćwiczenia: 10 min
Przedział intensywności: 65 - 85 %
all

Zawodnicy wymieniają podania między sobą w
trójkącie, po określonej liczbie wymiany podań,
zawodnicy przechodzą do gry 2x1. Zadaniem
atakujących jest strzał do jednej z dwóch małych
bramek. Zadanie dla obrońcy to odbiór piłki i
wyprowadzenie jej, prowadząc lub podając w określone
miejsce przez trenera.

Sprzęt: b/d
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2x1 z obiegiem

Czas ćwiczenia: 10 min
Przedział intensywności: 60 - 80 %
all

Obrońca podaje do jednego z dwóch napastników, ich
zadaniem jest zmiana z obiegiem za plecami swojego
partnera, po tej zamianie wybierają rodzaj zakończenia
akcji 2x1. Zawodnik decyduje się na akcję indywidualną
lub współpracę z partnerem.
Zadaniem obrońcy po zabraniu piłki jest jak najszybsze
uderzenie do jednej z dwóch bramek.
Sprzęt: b/d
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2x1 i 2x2 w 2 strefach Taktyka > Gry rozwijające inteligencję boiskową

Czas ćwiczenia: 10 min
Przedział intensywności: 75 - 100 %
all

Zawodnik rozpoczynający ćwiczenie podaje do swojego
partnera, który wychodzi na pozycje w jedną z dwóch
stref i podaje piłkę zwrotną do swojego partnera.
Kolejnym zadaniem jest podanie piłki do jednego z
dwóch zawodników znajdujących się po drugiej stronie
boiska, po czym rozpoczyna się gra w dwóch strefach.
W pierwszej gra 2x1 w drugiej 2x2. Zadaniem obydwu
zespołów jest jak najszybsze zdobycie bramki.
Sprzęt: b/d



ProTrainUp
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3x1 kwadrat

Czas ćwiczenia: 10 min
Przedział intensywności: 70 - 80 %
all  Gry zadaniowe

Zawodnicy ustawieni w kwadracie, na jego bocznych
ścianach.
Zadaniem zawodników jest zawsze stworzenie zagrania
dla zawodnika z piłką po lewej i po prawej stronie.

Sprzęt: b/d
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3x1 / 2x1 / 1x1 przejście Taktyka > Gry rozwijające inteligencję boiskową

Czas ćwiczenia: 10 min
Przedział intensywności: 75 - 100 %
all

Gra 3x1, przejście do gry 2x1, zakończone grą 1x1 i
uderzeniem do bramki ( lub małych bramek).
Zawodnik, który odbierze piłkę w danej strefie ma za
zadanie jak najszybciej oddać strzał do bramki ze strefy
gry 3x1.
Sprzęt: b/d
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3x2 z sekwencją podań

Czas ćwiczenia: 10 min
Przedział intensywności: 70 - 90 %
all

Zawodnicy wymieniają podania wg określonego
schematu przez trenera, po określonej liczbie podań,
następuje przejście do gry 3x2. Zawodnicy ofensywni
muszą jak najszybciej oddać uderzenie do dużej
bramki, obrońcy po odbiorze piłki uderzają piłkę do
jednej z dwóch bramek.
Sprzęt: b/d

https://zaglebielubin.protrainup.com

