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DEDYKACJA DLA WALTERA ZENGI 
W maju 2007 roku, Walter zaprosił mnie do AL. AIN (Zjednoczone Emiraty 
Arabskie). Wcześniej, przez półtorej roku, gdy on był trenerem w Crvenej Zvezdzie 
Belgrad, przez telefon prowadziliśmy nasze „szachowe pojedynki stałych 
fragmentów gry”. 

Pierwszego dnia, wyszliśmy na boisko i powiedział mi, żebym spróbował jeden 
schematów rzutu rożnego. Nie bez kłopotów starałem się tłumaczyć po 
angielsku… arabsku… dialektem weneckim… 

Ostatecznie ustawiłem wszystkich przy bramkarzu, przed dośrodkowaniem, dwóch 
zawodników atakuje krótki słupek, dwóch przeszkadza bramkarzowi, a jeden 
biegnie na długi słupek… 

Następny mecz odbył się w Abu Dhabi: 

AL. JAZIRA – AL. AIN 0-2 !!! 

Pierwsza bramka po RZUCIE ROŻNYM!!!  Prawdziwe widowisko !!! 

Walter naprawdę potrafi na ciebie postawić!!!  

Kiedy wierzy, że coś jest przydatne, decyduje się na to z entuzjazmem.  

Nie wydaje mi się, że było mu łatwo wprowadzić do sztabu pozycje nieistniejącą: 
TRENERA OD STAŁYCH FRAGMENTÓW GRY. 

DZIĘKUJĘ !!! 
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ZAŁOŻENIE 
Aby posiadać wartościowe odpowiedzi, trzeba stawiać odpowiednie pytania… 

Jeśli 42,3% bramek bierze się ze stałych fragmentów gry: 

• Jaką część treningu poświęcamy na doskonalenie rozegrania SFG? 

• Ile rozwiązań posiadamy? 

• Wykorzystujemy umiejętności naszych zawodników? 

• Czy tworzymy sytuacje 1v1 lub 2v1, w sposób powtarzalny? 

• Czy jesteśmy nieprzewidywalni? 

• Czy zmuszamy przeciwnika do zachowania się w konkretny sposób? 

W grze statycznej (sytuacje ze stojącej piłki) zmieniają się: reguły, regulamin i 
role… 

• Przeciwnik musi respektować odległość 9,15m od piłki, 

• Nie ma zastosowania przepis o spalonym (wrzut z autu, rzut rożny w 
pierwszej fazie, rozpoczęcie gry). 

Mamy wybór: 

• Kto strzela/dogrywa, 

• Ile osób i kto atakuje, 

• Kiedy i gdzie atakujemy. 

ZMIENIA SIĘ SAMA GRA 

Starałem się udzielić odpowiedzi na te i inne pytania, które od zawsze mnie 
fascynowały odnośnie podejścia i rozwiązań Stałych Fragmentów Gry. 

Zdobywanie bramek będzie proporcjonalne do poziomu zawodników, 
poświęconego czasu na specjalny trening i skuteczności przyjętych rozwiązań… 
nie zapominając…o przypadku…ponieważ piłka uderzająca w słupek może wpaść 
do bramki… lub nie… zmieniając przebieg meczu lub całego sezonu… 

Gianni Vio 
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GRA W GRZE 

„Dopiero, kiedy uda się odróżnić w jasny sposób „grę statyczną” od tej 
„dynamicznej”, można zagłębić się w odpowiedni sposób w temat stałych 
fragmentów gry.” 

REGUŁY, ROLE I SYTUACJE 

Wiele bramek zostaje zdobytych bezpośrednio i/lub po rozegraniu stałego 
fragmentu gry. Równowaga w meczu zostaje często złamana poprzez 
wykorzystanie sytuacji ze stałego fragmentu gry. 

Z jakiego powodu tak się dzieje? 

Co się dzieje, gdy ma miejscu wznowienie ze stojącej piłki? 

• Zmieniają się reguły gry, 

• Zmieniają się role zawodników, 

• Zmienia się ustawienia zespołu, 

• Zmienia się poziomu obciążenia psychicznego. 

Zmiana reguł gry: 

Podczas meczu zachodzi cały czas przejście między fazami ofensywną i 
defensywną, zawodnicy współreagują na swoje działania, podejmując wybory  
i przesuwając się, nie wiedząc co za chwilę zrobi przeciwnik.  

Kiedy sędzia przerywa grę lub piłka opuszcza pole zawodów i w efekcie gra zostaje 
wznowiona poprzez stały fragment gry: zmieniają się reguły!!! 

• Gra zostaje zatrzymana i świadomie przyjmuje się ustawienie,  

• Przeciwnik odsuwa się 9,15m od piłki i nie może przeszkodzić w jej 
wznowieniu, 

• Wznawiający grę może decydować gdzie, jak i kiedy zagrać. 
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Zmiana roli zawodników 

W trakcie gry, aby reagować na przejścia z fazy ofensywnej do defensywnej, 
drużyny zbudowane są z zachowaniem równowagi, co zakłada role obrońców, 
pomocników i napastników w różnych proporcjach i z różnym rozłożeniem, w 
oparciu o wizję trenera – wyznaczone cele, wyniki, itd. 

Kiedy jednak mamy sytuację ze stojącą piłką, role się zmieniają! 

• Możemy wykorzystać, kto potrafi najgroźniej dośrodkowywać – kto jest 
najmocniejszy w grze w powietrzu – kto najdalej wrzuca rękami z autu. 

• Nie ma ról: obrońcy-pomocnicy-napastnicy, ale dogrywający-atakujący-
blokujący-obrońcy, itd. 

Zmiana ustawienia zespołu 

Ustawienie zespołu, można dla przykładu zakładać, wyjściowe 4-4-2 z przejściem 
na 4-5-1 w fazie defensywnej i na 4-3-3 w fazie ofensywnej. Kiedy jednak - dla 
przykładu, przy naszym rzucie rożnym ofensywnym przesuwamy, przed 
wykonaniem 8 zawodników w pole karne, jak możemy określić ustawieni zespołu? 
Czy ma nadal sens mówienie o 4-4-2? Czy możemy mówić o 1-8-1, które się 
przekształca w 1-5-4, gdzie mamy 1 egzekutora, 5 atakujących i 4 obrońców? 

Kiedy ma miejsce sytuacja ze stojącą piłką: 

• Zmieniają się reguły gry! 

• Zmieniają się pozycje i role zawodników! 

• Zmienia się ustawienie zespołu! 

Zmienia się obciążenie mentalne 

Wraz z nietypową formą statyczności, z jaką wiąże się wznowienie ze stojącej piłki, 
łączy się element aktywności psychicznej znacznie wyższej pod kątem: 

• Zwiększona złożoność schematów stałych fragmentów gry, 

• Znaczna ilość założeń, 

• Szeroki i zróżnicowany rozkład ról zawodników, 

• Konieczność zsynchronizowania działań. 
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Przyjęcie elementów strategicznych i taktycznych, w celu stworzenia-wykorzystania 
problemów wytwarza na broniących obciążenie pod kątem: 

• uwagi [atencji] (gdzie jest piłka? gdzie jest przeciwnik?), 

• kognitywnym (co robią? gdzie się przemieszczają? kto uderza?), 

• emocjonalnym (zagrożenie-trudność). 
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INNA GRA 

JEŚLI ZMIENIAJĄ SIĘ WSZYSTKIE TE ELEMENTY – ZMIENIA SIĘ GRA !!! 

W efekcie, fragmenty gry meczu piłkarskiego mogą być podzielone na statyczne i 
dynamiczne. 

Najważniejsze różnice sytuacji statycznych i dynamicznych: 

Statyczna cześć gry w piłkę nożną, może być podzielona na następujące 
specyficzne sytuacje: 

• Wznowienie od bramki lub wznowienie przez bramkarza po przewinieniu w 
polu karnym, 

• Rzut wolny z dalekiej odległości, 

• Wrzut z autu daleko od pola karnego, 

• Rozpoczęcie gry od środka, 

Gra dynamiczna Gra statyczna

Szybkość poruszania się piłki wymusza 
przyjmowanie przez zawodników wcześniej 
określonych pozycji (napastnicy, pomocnicy 
i obrońcy).

Kiedy piłka jest zatrzymana nie istnieje 
rozróżnienie na tradycyjne pozycje, 
podkreślając możliwe role zawodników.

Podczas budowy ataku, uwaga zawodnika, 
który chce uwolnić się spod krycia, musi 
być skierowana zarówno na przeciwnika, 
jak i partnera z piłką. Dopiero kiedy 
partner jest gotowy do wykonania podania 
może on wykonać ruch, znając konkretną 
sytuację. 

Podczas rozwoju sytuacji przy ataku ze 
stojącej piłki, zawodnik który chce uwolnić 
się spod krycia, skupia się przede 
wszystkim na przeciwniku.

Zawodnik przy piłce musi uważać na 
ewentualne starcie z przeciwnikiem  
i nie może się skupić wyłącznie na 
elemencie technicznym.

Zawodnik, który wznawia grę, może w 
całości skoncentrować się na sposobie  
i dokładności wznowienia, gdyż przeciwnicy 
znajdują się 9,15 od piłki.

W odniesieniu do rozłożenia na boisku i roli 
w zespole, wyróżnia się formacje (np. 
4-4-2).

Czy kiedy wysyłamy jednego zawodnika do 
narożnika, do wykonania rzutu rożnego, 8 
pozostałych ustawiamy w polu karnym, a 
jednego zostawiamy z tyłu do asekuracji, 
to czy możemy określić nasz system jako 
1-8-1?
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• Rzut wolny z boku boiska, niedaleko od pola karnego, 

• Rzut wolny sprzed pola karnego, 

• Wrzut z autu w okolicach pola karnego, 

• Rzut rożny, 

• Rzut karny, 

• Rzut wolny pośredni z wewnątrz pola karnego. 
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WYKORZYSTYWANIE PRZEWAGI 
„Tylko kiedy skutecznie zorganizujemy fazę strategiczną, możemy wykorzystać nasze 
atuty w fazie wykonawczej” 

FAZY 

Jak już wcześniej zostało przypomniane, w sytuacji stałych fragmentów gry: 

• Gra jest zatrzymana, 

• Przeciwnik znajduje się 9,15m od piłki, nie może przeszkodzić. 

Dlatego możemy zdecydować: 

• Kiedy zagrać, 

• Gdzie zagrać, 

• Jak zagrać, 

• Kto dogrywa, 

• Ilu zawodników atakuje. 

Musimy wykorzystać przewagę pierwszego ruchu!!! 

Żeby wykorzystać powyższe korzyści jest niezbędne, aby sprawić problemy 
obrońcy na poziomie indywidualnym. W jaki sposób, zostanie później opisane w 
tekście. 

TRZY FAZY 

Całość rozwoju sytuacji przy dograniu ze stojącej piłki, dzieli się na trzy fazy: 

• Faza strategiczna, 

• Faza taktyczna, 

• Faza techniczno-taktyczna. 

Faza strategiczna 

GIANNI VIO - PALLA INATTIVA MICHAŁ JAGIEŁKA       MARIUSZ KONDAK        �9



Faza strategiczna rozwija się od momentu w którym gra zostaje przerwana i trwa, 
aż zawodnik nie wprowadzi piłki z powrotem do gry. 

W tej fazie można stworzyć przeciwnikowi problemy o charakterze: 

• Taktycznym 

o Wszyscy przy bramkarzu, 

o Wszyscy na dalszym słupku, 

o Wszyscy na bliższym słupku. 

• Psychologicznym 

o Działania pod kątem zrozumienia, 

o Działania pod kątem uwagi, 

o Działania pod kątem emocji. 

Faza strategiczna musi zmusić przeciwnika do podejmowania konkretnych 
wyborów – czytelnych na tyle, że my z naszymi reakcjami, będziemy w stanie 
zadziałać w odpowiedni sposób. Zmuszając przeciwnika naszym zachowaniem do 
konkretnych zadań i będąc na nie przygotowanymi, potem wykorzystując je w 
wyćwiczony sposób zyskujemy OGROMNĄ przewagę! 

FAZA TAKTYCZNA 

Faza taktyczna, to ta, które bezpośrednio poprzedza wznowienie gry. W trakcie 
tych kilku sekund celem jest ograniczenie ruchów przeciwnika do konkretnych 
stref, uwalniając inne, które następnie będziemy wykorzystywać. Kluczowe jest 
wykorzystanie trudności, które wytworzyliśmy przeciwnikowi w fazie strategicznej. 

FAZA TECHNICZNO-TAKTYCZNA 

W momencie, w którym piłka zostaje wprowadzona do gry, rozpoczyna się faza 
techniczno-taktyczna i celem staje się wykorzystanie przewag wybudowanych w 
trakcie wcześniejszych dwóch faz. To wszystko jest dodatkowo wzmocnione przez 
obciążenie psychiczne, jakiemu poddani są przeciwnicy. 

W fazie techniczno-taktycznej możemy uzyskać owoce precyzji i powtarzalności 
taktycznej, a także przypisanie każdemu zawodnikowi jednej konkretnej roli-
zadania. 
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SCHEMATY I ZAWODNICY 

Jasne jest, że przy idealnej równości zawodników, to element strategii (schemat), 
powinien okazać się decydujący. 

Z drugiej strony, przy równości posiadanych/opracowanych schematów, to 
materiał ludzki robi różnicę.  

Aby zoptymalizować przygotowanie drużyny pod względem stałych fragmentów 
gry,  fundamentalne jest dlatego pracowanie nad dwoma kluczowymi elementami 
układanki – schematami i zawodnikami. 

Skupienie się na jednym z elementów, kosztem zaniedbania drugiego, nie pozwoli 
nam osiągnąć maksimum potencjału SFG. 

Należy jednak zawsze pamiętać cel planowanych schematów, którym jest 
sprawienie przeciwnikowi problemów. One zaś pozwolą nam wykorzystać mocne 
strony naszych zawodników i słabe strony rywali. 

TO ZAWODNIK ROBI RÓŻNICĘ - ZAWSZE! 

Ze swoimi umiejętnościami techniczno-taktycznymi, ze swoimi motywacjami! 

Nawet najlepszy plan, z zawodnikami średnimi i kompletnie niezmotywowanymi, 
nie będzie stanowił żadnego zagrożenia. 

Bez schematów, ale z zawodnikami o wysokich umiejętnościach i zmotywowanych 
do stworzenia zagrożenia, będziemy zawsze niebezpieczni dla przeciwnika            i 
będziemy mogli zdobyć gole.  

Jeśli jednak połączymy umiejętności indywidualne (zawodnicy mocni, 
zmotywowani) ze skuteczną organizacją (skuteczne schematy), ile bramek możemy 
zdobyć? O ile możemy się rozwinąć, wzmocnić? 
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ORGANIZACJA I ROZWIĄZANIA 
„Jeśli bramki po stałych fragmentach gry to około 30% wszystkich trafień, czy 
moglibyśmy poświęcić im odpowiadający czas w mezocyklu treningowym”? 

Proces przyswajania schematu zaczyna się od świadomej pracy i poprzez 
powtarzanie zostaje przyswojone jako nawyk.  

Zasadą nabycia/zapamiętania umiejętności/doświadczeń jest powtarzanie 
celowego treningu.  

Podczas zawodów, nie mając czasu oceniać i racjonalnie analizować wszystkich 
bodźców, które odbieramy z boiska, gra opiera się właściwie tylko na nawykach. 

Działamy i reagujemy świadomie, używając zdolności – doświadczenia utrwalone. 

W związku z tym faktem, konieczne jest: 

• Posiadanie jak największej możliwej liczby nawyków, aby móc przeciwstawić 
się jak największej możliwej liczbie sytuacji.  

• Jak najszybciej dopasowywać utrwalone schematy do aktualnej sytuacji. 

ZNACZENIE TRENOWANIA 

Przyswajanie nawyków przez zawodników, które potem oni sami będą musieli 
odtwarzać w trakcie meczów, staję się kluczowym elementem treningów. Należy 
studiować, próbować, obserwować i zmieniać w zależności od osiąganych 
rezultatów. 

Głównym celem treningów jest zdobywanie tych doświadczeń, które potem będą 
kluczowe dla podejmowania wyborów. Powtarzalność zdobywamy na bazie 
wszystkim posiadanych umiejętności! 

Poprzez powtarzanie, zapamiętujemy obrazy-wyobrażenia tych elementów. 
Zdobywamy prawdziwe i właściwe obrazy psycho-ruchowe. Powtarzanie                 i 
warunkowanie jest drogą do tworzenia nawyków. 

Poprzez powtarzalność osiągamy poprawę, a więc i większą pewność, wiarę we 
własne umiejętności i środki, a także przekonanie o ich potencjalnej skuteczności. 
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W momencie, w którym boiskowe wydarzenia stają się tymi oczekiwanymi, 
wytwarza  to dodatkowy entuzjazm i motywacje do dalszej pracy, do kolejnych 
powtórzeń, a to, na zasadzie spirali, znowu może zwiększyć naszą powtarzalność i 
skuteczność. 

UWAGA SELEKTYWNA 

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w wypożyczalni wideo:  Jeśli poprosilibyśmy o film 
science-fiction, który jednocześnie jest komedią, ale ma też w sobie elementy 
dramatu i horroru… prawdopodobnie zamieszalibyśmy tylko w głowie 
obsługującemu. Jeśli nie będziemy konkretni, pracownik nie będzie w stanie dać 
nam tego, co może nas zadowolić. 

To samo dzieje się w naszej głowie, kiedy chcemy przetworzyć kilka elementów w 
jednym momencie. Doprowadzi to, o ile nie do niezdecydowania, to do 
spowolnienia działań, a w efekcie do zmniejszenia skupienia, ponieważ będzie ono 
rozdzielone na kilka frontów. W konsekwencji, niezdecydowanie  ogranicza/
blokuje zdolność wyrażenia maksimum swoich możliwości.  

By uaktywnić i wywołać natychmiastowo utrwalone zachowania, konieczne jest 
uporządkowanie ich oraz precyzja.  

Jeśli chcemy być szybsi w swoich działaniach, musimy stosować ROZWIĄZANIA/
SCHEMATY, w których każdy zawodnik: 

• Ma tylko jedno zadanie. 

• Dąży do jednego celu. 

• Odgrywa konkretną rolę. 

W trakcie meczu nie możemy stanąć i zastanawiać się co zrobić. Musimy osiągnąć 
utrwalenie zachowań, jako nawyków, tak by później zawodnicy korzystali z 
rozwiązań bez konieczności zastanawiania się i rozmyślania, na które nie mają 
czasu. 

Będziemy działać automatycznie, wręcz nieświadomie, bez zbędnego obciążania 
układu nerwowego, działając szybciej od przeciwnika! 

ROBIENIE RÓŻNICY 

Jak widzieliśmy wcześniej, elementy nad którymi musimy pracować to zarówno 
schematy, jak i zawodnicy, dlatego fundamentalne staje się: 

• Zidentyfikowanie i wykorzystanie umiejętności zawodników. 
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• Motywowanie i aktywizowanie  zawodników. 

• Tworzenie schematów z meczu na mecz, wykorzystując nasze atuty i 
określając słabości przeciwników. 

• Odpowiednie dostosowywanie specyficznych treningów w celu poprawy 
dokładności. 

Przydatne jest przekazywanie zawodnikom poczucia, że są częścią projektu, w 
którym analizowane są mocne strony zawodników i planowane są schematy 
ukierunkowane na słabości przeciwników. 

Logiczne wydaje się oczywiście, że to indywidualne cechy potrafią sprawić różnicę. 
Umiejętności techniczne, aspekt atletyczny czy ambicja i wola walki.  

Po ustaleniu roli zawodnika w procesie, należy skupić się na elementach schematu. 
Jego kluczowych punktach i planowanemu efektowi. 

Schemat jest skuteczny, gdy: 

• Podkreśla mocne strony zawodników (jest dla nich „skrojony”). 

• Wykorzystuje charakterystykę konkretnych elementów (rzut rożny, rzut 
wolny, wrzut z autu) oraz odnosi się do charakterystyki gry przeciwnika. 

IDENTYFIKACJA ATUTÓW ZAWODNIKÓW 

Odnośnie określenia roli zawodników jako istotnych elementów w całym procesie, 
należy zaznaczyć jeszcze drugi etap, jest to określenie „dodatkowych wartości” 
zawodników. Ich szczególnych, mocnych stron, które możemy wykorzystać. Mogą 
to być np. dokładne dośrodkowanie, bardzo dobra gra w powietrzu, strzał z 
dystansu, wrzut z autu, dokładne wznowienie bramkarza, itd. 

Są na przykład zawodnicy, którzy szczególnie dobrze potrafią uderzyć , gdy piłka 
dolatują z ich prawej strony, są też tacy, którzy preferują sytuacje odwrotną. 

Są zawodnicy, którzy potrafią wysoko wyskoczyć i preferują uderzenia głową 
startując z miejsca, a są tacy, którzy nie mają sobie równych, gdy wezmą kilka 
kroków rozbiegu, itd. Występują zawodnicy wybitnie skuteczni w grze głową we 
własnym polu karnym, ale którzy są zagubieni w polu karnym przeciwnika.  

Dopiero gdy zdamy sobie sprawę i przeanalizujemy charakterystykę naszych 
zawodników, możemy zacząć opracowywać schemat.  

Zadaniem trenera jest, podkreślenie tych mocnych punktów na tyle, że zadanie 
pojedynczego zawodnika opiera się tylko na jego mocnych punktach.  
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Kiedy analizujemy swoich zawodników, warto przyjrzeć się im pod kątem: 

• Strzału. 

• Dośrodkowania. 

• Gry w powietrzu(wygranie walki o pozycje + samo wyjście do uderzenia). 

• Wrzut piłki rękami. 

• Wykop lub wznowienie przez bramkarza. 

WYKORZYSTANIE SŁABYCH PUNKTÓW PRZECIWNIKA 

By wykorzystać słabości w systemie defensywnym przeciwnika, można wykonywać 
zarówno działania indywidualne, jak i kolektywne. By sprawić przeciwnikowi 
problemy musimy dokładnie przestudiować charakterystykę jego gry. Czy woli 
bronić przeciwnikom nabiegającym, czy wyskakującym z miejsca. Czy traci 
koncentrację i zwraca zbytnią uwagę na piłkę, czy cały czas jest uważny i potrzeba 
dodatkowego zawodnika, by go przyblokować. 

W celu dostosowania się do taktyki przeciwnika, trzeba przyjrzeć się schematom i 
zwyczajom obronnym. W jaki sposób kryje drużyna. Czy dominuje krycie 
indywidualne, czy może ustawieniem wyjściowym jest strefa. Jak przeciwnicy 
reagują na krótkie rozegranie. Kto kryje pierwszy, a kto dalszy słupek. Kto pierwszy 
atakuje piłkę, a kto asekuruje i zawsze jest pierwszy do drugiej piłki. Jak zachowuje 
się bramkarz, jaki jest obszar jego interwencji i jak sobie radzi. Z czym ma 
problemy.  

WYKORZYSTANIE NIEBEZPIECZEŃSTW DANEGO STAŁEGO FRAGMENTU 

Zgodnie ze strefą wznowienia gry (ofensywna/pomocy/obronna) i w zależności od 
konkretnego stałego fragmentu gry, zmienia się poziom koncentracji i skupienia 
drużyny broniącej. Im dalej piłka od naszej bramki i im mniej bezpośrednie jej 
zagrożenie, tym spokojniejsi jesteśmy, jako drużyna broniąca.  

W zależności od konkretnych sytuacji, występują pewne strefy, które sprawiają 
więcej problemów w obronie. Dla przykładu, przy rzucie wolnym z boku pola 
karnego lub krótko rozegranym rzucie wolnym, sporo problemów sprawia obrona 
krótkiego słupka.  

Zmienne, które ma do użytku drużyna atakująca, to: 

• Szybkość. 
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• Liczba zawodników. 

• Rozmieszczenie. 

• Przemieszczenia. 

• Zdezorientowanie (tworzenie chaosu). 

Szybkość: obrona stałych fragmentów gry często sprowadza się reagowania – 
działania w odpowiedzi. Z tego powodu, im szybciej działa drużyna ofensywna, 
tym mniej czasu na reakcje mają obrońcy. 

Liczba zawodników: zazwyczaj w sytuacji rzutu rożnego lub wolnego obrońcy są 
wzywani do ustawienia się murze lub asekurowani stref kluczowych (krótki słupek, 
strefa przed bramką czy asekuracja bramkarza).  

Obrońcy są w stanie utrzymać równowagę defensywną, ponieważ drużyna 
atakująca zostawia kilku (trzech lub czterech) zawodników z tyłu.  

Ale jaka jest rola obrońców, gdy piłka jest nieruchoma? 

Możemy i powinniśmy przesunąć do przodu największą możliwą liczbę 
zawodników, by zdestabilizować system obronny przeciwnika!!  

Jeśli w sytuacji rzutu wolnego w centralnej części fazy ofensywnej, przeciwnicy 
ustawiają mur z pięcioma zawodnikami, co się stanie, jeśli przesuniemy siedmiu 
zawodników w boczne części tej strefy, bo obu stronach muru? 

Jeśli przy rzucie rożnym, przeciwnicy wysyłają 5 zawodników z zadaniem krycia i 5 z 
zadaniem asekuracji (krycia strefowego – krótki i długi słupek, blisko narożnika, 
wewnątrz pola karnego i na jego obrzeżach), co się stanie, jeśli my ustawimy 8 
zawodników na długim słupku? 

Oczywiście ktoś z czytelników może zauważyć, że przy jednym zawodniku 
wykonującym i 8 na długim słupku, oprócz bramkarza, zostanie tylko jeden nasz 
zawodnik do asekuracji. Jednak, jak można sobie wyobrazić, oglądając również 
schematy z dołączonej płyty CD, podczas rozwoju fazy strategicznej i w pierwszych 
momentach fazy techniczno-taktycznej, drużyna przemieszcza się, w celu 
ponownego uzyskania równowagi, poprzez wycofanie się z zadaniem asekuracji 
elementu. 

Rozmieszczenie: również rozmieszczenie atakujących jest elementem, który może 
sprawić trudności w interwencji przeciwnej drużynie.  

Zasady jakie przyświecają obrońcy ustawiającemu się do obrony SFG, są 
następujące: 

• Ustawia się między przeciwnikiem a bramką 
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• Widzi zarówno piłkę, jak i przeciwnika 

Co się stanie jednak, gdy podczas rzutu wolnego z bocznej strefy, przed 
wykonaniem ustawią się na pozycji spalonej, za plecami obrońców? Czy możliwe 
jest utrudnienie przeciwnikowi interwencji, poprzez swoje „niewłaściwe” położenie 
w kwestii pożądanego optymalnego krycia? 

Ruchy - przemieszczenia: ostatecznym elementem, który ma „utrudnić życie” 
obrońcy, odnosi się do samego ruchu uwalniania się od krycia (włos. 
Smarcamento). 

Pożądanym jest zespołowy ruch, w celu zakłócenia organizacji defensywnej 
przeciwników, ucieczki od krycia. Zespo łowe przemieszczenie się 
scharakteryzowane jako „zajęcia miejsca – uwolnienie się – zajęcie miejsca”. 

W przypadku, gdy przeciwnik stosuje przede wszystkim krycie indywidualne (co 
zdarza się często w sytuacjach rzutów rożnych, rzutów wolnych z bocznych stref, 
itd.), celem jest wyciągnięcie najmocniejszych przeciwników z „gorących stref”, tj. 
spod bramki w boczne rejony, tak aby w kluczowych strefach wytworzyć korzystne 
dla nas pojedynki. 

W przypadku obrony strefowej, celem jest dogranie i zaatakowanie konkretnej 
strefy, w której tworzymy przewagę liczbową.  

Z indywidualnego punktu widzenia, proces uwalniania się od krycia, bazuję na 
odwróceniu zasad, jakimi kieruje się obrońca w fazie krycia, które zostały 
przypomniane wyżej. 

Skuteczne ruchy uwolnienia się (zamarkowanie, kontrposunięcia, włos. 
Contromovimenti), muszą dążyć do uniemożliwienia obrońcy skuteczne działanie, 
to jest jednoczesne kontrolowanie przeciwnika i piłki. 

Podczas gdy w trakcie otwartej gry, ograniczenia czasowe, ruchy uwalniają się od 
krycia ograniczają się do dwóch faz (zwód ciałem – uwolnienie się), tak podczas 
zatrzymanej gry, możemy wydłużyć ten element to trzech faz, z podwójną fazą 
zmylenia przeciwnika (np., wycofanie się – zwód ciałem – uwolnienie się). W ten 
sposób ograniczamy również szanse przeciwnika na bezpośrednie utrudnianie gry, 
poprzez np. popychania i trącenia.  

Zdezorientowanie : poprzez zajęcia pozycji nie będących wstępnie korzystnymi z 
zamiarem wykonywania przemieszczeń celem ich zmiany, utrudnia obrońcom 
skupienie się na samym elemencie obrony. Zamiast tego, muszą analizować co się 
zaraz wydarzy – sytuacja nie jest dla nich czytelna.  
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Ułatwia to następnie zadania atakujących w fazie techniczno-taktycznej. 

Rozmieszczenie atakujących wymusza ustawienie obrońców. W odpowiedzi na 
nasze położenie muszą zająć konkretne pozycje – przewidywalne.  

W odniesieniu do tego możemy zaplanować swoje schematy – kontrposunięcia.  

WYBÓR TRENOWANYCH ELEMENTÓW 

Wydaje się słusznym i logicznym przygotowywanie wszystkich sytuacji ze stojącą 
piłką. 

Często zdarza się, że trenerzy przygotowują schemat dla pierwszego kopnięcia 
piłki – rozpoczęcia gry. W trakcie meczu jednak, zakładamy, że będziemy go 
wykonywać tylko raz. Nawet jeśli będziemy zmuszeni wykonywać go więcej razy, 
sytuacja na boisku będzie już inna. W takim wypadku, wszyscy przeciwnicy są pod 
linią piłki - idealnie przygotowani do bronienia. Co więcej, nasi zawodnicy znajdują 
się 50-60m od bramki przeciwnika.  

Ile natomiast w trakcie meczu mamy rzutów wolnych z ¾ boiska? Jak mogą być 
rozstawieni pomocnicy i obrońcy przeciwnika? Ile schematów przygotowujemy na 
takie sytuacje? 

Czy logiczne jest przygotowywanie schematu dla rozpoczęcia gry, jednak nie 
trenowanie wznowienia z tych 10-15 rzutów wolnych z ¾ boiska?  

Maksymalizacja przygotowań sugeruje, że czas poświęcony przygotowaniom, 
zależy od: 

• Częstotliwości z jaką później element jest realizowany w trakcie zawodów. 
Im częściej wykonujemy dany element, tym więcej czasu mu poświęcamy w 
treningu.  

• Skuteczności naszych zawodników w realizowaniu konkretnych elementów, 
konkretnych planów (im groźniejsi i skuteczniejsi jesteśmy w konkretnych 
sytuacjach, tym sensowniejsze wydaje się ich dokładne przygotowanie – np. 
posiadanie zawodnika obdarzonego bardzo mocnym wrzutem z autu – jeśli 
mamy takiego w składzie, możemy poświęcić więcej czasu na opracowanie 
schematów wznowień z autu) 

• Niebezpieczeństwu naturalnie związanemu z konkretnymi sytuacjami 
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SPECYFICZNE TRENINGI DLA KONKRETNYCH SYTUACJI 

Cele jakie towarzyszą mi w treningu, to: 

• Wyznaczenie indywidualnych umiejętności „super” (np. daleki wrzut z autu). 

• Podnoszenie umiejętności indywidualnych. 

• Wyznaczenie najskuteczniejszych schematów. 

• Wytłumaczenie i poznanie schematów. 

• Opanowanie schematów. 

Trening każdej konkretnej akcji, może zostać przeprowadzony poprzez: 

• Ćwiczenie. 

• Ćwiczenie – fragment gry. 

• Grę szkoleniową. 

• Schemat. 

Do określenia indywidualnych umiejętności ”super” służą mi specjalne testy.  

Ćwiczenia służą do podnoszenia konkretnych umiejętności, mających następnie 
przyczynić się do wykonania zadania. Ćwiczenie to „suchy środek”, mający 
podnieść umiejętność techniczną zawodnika, niezależnie od meczu. Technika 
dośrodkowania, długiego przerzutu czy wrzutu z autu to niektóre ze szkolonych 
ćwiczeniami elementów. 

Ćwiczenie – fragment gry: pozwala mi szkolić element techniczny w konkretnej 
sytuacji. Dośrodkowania po wznowieniu z rzutu rożnego, po czym następuje 
pojedynek 4v2 w centralnej części pola karnego, to charakterystyczny przykład 
ćwiczenia we fragmencie gry. 

Do nauki schematów proponuję konkretne sytuacje umieszczone w grze. Kluczowe 
jest, by każdy zawodnik znał swoje zadanie i aby zadanie zostało wykonane przy 
maksymalnym skupieniu i koncentracji. 

Do przyswojenia schematów, proponuję małe gry tematyczne, właściwie wyłącznie 
skoncentrowane na stałych fragmentach gry. W trakcie tych ćwiczeń, używam 
metody „aktywnego odkrywania (włos. Il metodo induttivo–attivo), celem 
„zmuszenia” zawodników do znajdowania rozwiązań.  

Po fazie przyswojenia, następuje faza weryfikacji.  
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Ta ostatnia, jest przeze mnie egzekwowana zarówno poprzez treningi 
wyobrażeniowe (włos. Allenamenti ideo-motori), jak i w trakcie niedzielnego meczu 
mistrzowskiego.  

Mecz daje nam sytuacje i emocje nie do odwzorowania w trakcie treningu. Tylko 
jeśli zdobywamy bramki, schematy można określić jako efektywne, a treningi jako 
skuteczne. 
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PRZYKŁADY 
W dalszej części przedstawione są wybrane schematy, pokazujące przykładowe 
rozwiązania w sytuacjach rzutu rożnego, rzutu wolnego z bocznej i centralnej strefy. 

Oczywiście, wykorzystanie takiej formy graficznej nie pozwala na w pełni pokazać 
rozwoju i przebiegu akcji i w konsekwencji, rysunki przedstawiają tylko ustawienie 
zawodników w fazie strategicznej, a nie pełny rozwój akcji. 

Rzut rożny(1-7-2) – rozegranie na krótki słupek 

• 1 zawodnik wykonujący 

• 7 potencjalnych odbiorców 

• 2 zawodników asekurujących 
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Rzut rożny (1-6-2) – rozegranie na długi słupek 

• 1 zawodnik wykonujący 

• 6 potencjalnych odbiorców 

• 2 zawodnik przed polem karnym 
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Rzut rożny (1-5-4) Szybkie rozegranie 

• 1 zawodnik wykonujący 

• 5 potencjalnych odbiorców 

• 4 zawodników asekurujących 
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Rzut wolny z bocznej strefy (1-8-1) – Przedłużenie 

• 1 zawodnik wykonujący 

• 8 potencjalnych odbiorców 

• 1 zawodnik asekurujący 
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Rzut wolny z bocznej strefy (1-7-2) – długi słupek 

• 1 zawodnik wykonujący 

• 7 potencjalnych odbiorców 

• 2 zawodników asekurujących 

  

Rzut wolny z bocznej strefy (1-6-3) - spalony 
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• 1 zawodnik wykonujący 

• 6 potencjalnych odbiorców 

• 3 zawodników asekurujących 

  

Rzut wolny centralny (3-3-4) – Strzał 

• 2 zawodników wykonujących 
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• 7 potencjalnych odbiorców 

• 1 zawodnik asekurujący 
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Rzut wolny centralny (3-4-3) – Strzał 

• 2 zawodników wykonujących 

• 7 potencjalnych odbiorców 

• 1 zawodnik asekurujący 
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STAŁY FRAGMENT GRY – 
WYJĄTKOWY NAPASTNIK 

„Ile wart jest napastnik, gwarantujący 15 bramek w sezonie? Ile znaczy dla drużyny 
umieć wykorzystać dodatkową broń?” 

Od samego początku, tendencja w piłce była taka, by zaniedbywać statyczną grę, 
na rzecz tej dynamicznej. Również role zawodników określamy na podstawie ich 
ruchów w trakcie gry i stref w których się poruszają.  System gry drużyny określamy 
na podstawie tego, jak zawodnicy rozmieszczeni są na boisku w trakcie fazy 
dynamicznej. Drużynę oceniamy pod kątem klasy jej napastników.  

Jakie są tego skutki? 

Gdy drużyna nie ma aktualnie wartościowego napastnika, lub jeden albo więcej 
akurat wypadł z gry: 

• Drużyna czuje się słabsza. 

• Przeczuwa, że będzie mieć problemy ze zdobyciem bramki. 

• Traci pewność siebie, gdy musi odrabiać straty. 

W skrócie, wartość całej drużyny zostaje obniżona.  

Czy poprzez schematy i specyficzny trening stałych fragmentów gry, uzyskuję 
zdolność tworzenia zagrożenia i zdolność zdobywani bramek, daję drużynie 
świadomość  i przekonanie, że zawsze mogę zdobyć bramkę? 

Zmniejszam negatywne efekty aktualnego braku klasowego napastnika? 

W ogólnie trudnej sytuacji ekonomicznej i przy ograniczeniach regulaminowych, 
przy problemach kadrowych, gdy kluczowe staje się skuteczne zarządzanie 
ekonomiczne, ile warta jest drużyna i pojedynczy zawodnicy, zdolni do 
maksymalizowania wykorzystania stałych fragmentów gry? 
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Czy jeśli poprzez specyficzny trening stałych fragmentów gry, konkretny napastnik, 
obrońca czy młodzieżowiec, znacznie poprawi swoją skuteczność w sytuacjach 
stałych fragmentów gry, czy możliwe jest, że wzrośnie jego ogólna wartość, a on 
sam stanie się „ważniejszym” graczem? 

TRENER OD STAŁYCH FRAGMENTÓW GRY 

Zazwyczaj, trener w swojej pracy, zależny jest od swoich współpracowników. Na 
przestrzeni lat, znalazła się potrzeb roli asystenta (lub drugiego trenera), trenera 
bramkarzy, a na poziomie profesjonalnym, również dla trenera od przygotowania 
motorycznego, analityka, psychologa i trenera od techniki. 

Wszystkie te role, niewątpliwe są bardzo użyteczne i często osiągany wynik zależny 
jest od wyboru wartościowych współpracowników.  

Pomimo tego, rola i wpływ współpracowników jest niepoliczalny w wartościach 
bezwzględnych. Odwrotnie natomiast, trening stałych fragmentów gry, przynosi 
wymierne rezultaty i procentowe wartości dają możliwość rzetelnej oceny pracy 
trenera „od stojącej piłki”. 

Naprawdę proste jest określenie liczby sytuacji, skuteczność ich wykonania i 
procentowy wpływ na wyniki drużyny i w konsekwencji ocena tej nowej figury w 
sztabie szkoleniowym. 

Jak dotąd, z nielicznymi wyjątkami, jak autor tej publikacji, trener od stałych 
fragmentów gry, nie jest jeszcze uznanym i akceptowanym członkiem piłkarskich 
sztabów szkoleniowych. Praca nad stałymi fragmentami gry jest zazwyczaj 
zadaniem pierwszego trenera, podczas gdy przekazanie tego w role specjalisty, 
mogłoby dać lepsze efekty.  

Zadania trenera od stałych fragmentów gry, są następujące: 

• Określanie indywidualnych atrybutów zawodników. 

• Doskonalenie umiejętności indywidualnych (dośrodkowanie, strzał, gra w 
powietrzu, długi przerzut, wrzut z autu). 

• Tworzenie specjalistycznych treningów w celu poznawania i uczenia się 
schematów. 

• Analizowanie (we własnej osobie lub na wideo), zarówno aspektów 
indywidualnych i jak i drużynowych w zespole przeciwnika, pod kątem 
charakterystyki i słabych punktów. 
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• Analizowanie mecz po meczu zarówno własnego wykonania SFG, jak i 
występów przeciwnika, w celu optymalizacji schematów na konkretny mecz. 

Teoretycznie, trener od stałych fragmentów gry, pracuję tylko i wyłącznie nad 
statyczną fazą gry. 

WNIOSKI 

• Celem tej pracy, jest wykreowanie „potrzeby” poświęcenia większej uwagi 
SFG, na podstawie spostrzeżenia, że znaczna ilość spotkań jest rozstrzygana 
poprzez skuteczne wykonanie stałych fragmentów gry. 

• Statyczna gra, to zupełnie inna gra! Zmieniają się reguły, zmieniają się 
przepisy, zmieniają się role zawodników. 

• Dzisiaj, całkiem słusznie, bardzo dużą uwagę przykładamy do kontroli 
organizmów zawodników. GPS, telemetria, odżywianie, prewencja, itd. … 

• Ale… 42% bramek po SFG!!! 

• Ile specyficznego treningu? Ile schematów? 

• Jaki cel? 

o Dla drużyny atakującej: przez lepsze wykorzystanie wszystkich 
posiadanych sytuacji. 

o Dla drużyny broniącej: dla zmniejsza przewagi technicznej i lepszego 
przeciwstawienia się potencjalnie mocniejszym drużynom. 

• NIEtrenowanie ze specyficznym podejściem, oznacza wykorzystanie tylko 
60% potencjału ofensywnego drużyny. 
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NASIONO BAMBUSA 
Po zasadzeniu nasiona, początkowo nie dzieje się nic. Po pięciu latach widać 
ledwie mały pączek… 

Rośnie pod ziemią…  Powoli rozwija się skomplikowana sieć korzeni, które 
rozchodzą się na wszystkie strony. Wtedy, pod koniec piątego roku, chiński 
bambus zaczyna wzrastać błyskawicznie, aż do osiągnięcia 25 metrów wysokości. 

STAŁE FRAGMENTY GRY -> TRENER SPECJALISTA - > NOWA ROLA 

Ziarno zostało zasadzone, korzenie są uformowane… TERAZ PORA WRASTAĆ, AŻ 
DO UZYSKANIA: SFG - NAPASTNIKA Z PIĘTNASTOMA BRAMKAMI!!! 

GIANNI VIO 

Tłumaczenie tekstu: Michał Jagiełka 
Opracowanie materiału: Mariusz Kondak 

www.czytamgre.pl 
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