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PROFIL TRENERA 3

Imię i Nazwisko: 
Donatas Vencevicius, 
Data i miejsce urodzenia: 
28 listopada 1973 / Olita / Litwa, 
Kariera zawodnicza: 
m.in. Żalgiris Wilno, Polonia Warszawa, FC 
Kopenhaga, 
Reprezentacja Litwy, 
Kariera trenerska: 
Vetra Wilno, Stomil Olsztyn, Suduva Mariampol, 
Reprezentacja Litwy (asystent), Wigry Suwałki 
(asystent), Wigry Suwałki (1 trener). 

Sztab:  
Andrzej Olszewski (trener bramkarzy, asystent), 
Jerzy Łaniec (trener przygotowania fizycznego), 



KADRA ZESPOŁU 4

30. Hieronim Zoch - BR                                   1990 r. 183 cm / 79 kg

12 m / 1080 min /

52% - podań długich. 14 na 27 podań w meczu.

1. Karol Salik - BR                                           1983 r. 180 cm / 80 kg

0 m / 0 min /

 Wystąpił w 2 spotkaniach w ramach Pucharu Polski.

17. Kamil Lauryn - OBR ŚR/ DPŚ                   1983r. 179 cm / 73 kg

2 m / 115 min / 1 żk

88% - dokładnych podań. Najwyższa wartość w zespole.

4. Adrian Karankiewicz - OBR ŚR/ OBR L     1987r. 180 cm / 74 kg

8 m / 653 min / 5 żk / 1 br

15 - pojedynków w obronie na mecz. Najwięcej spośród wszystkich piłkarzy.

33. Tomasz Jarzębowski - OBR ŚR                1978 r. 182 cm / 76 kg

11 m / 915 min / 2 żk / 2 br

68% - najwyższa skuteczność odbiorów.
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3. Artur Bogusz - OBR L/ POM L                    1993 r. 181 cm / 74 kg

11 m / 990 min / 4 żk

3.4 - podjęte zwody na mecz.

23. Jakub Bartkowski - OBR P                      1991 r. 182 cm / 74 kg

11 m / 990 min / 2 żk / 1 as / 1 br

5 - podań w pole karne na mecz. Najwięcej spośród obrońców.

20. Marcin Tarnowski - PŚ / OBR L                1985 r. 179 cm / 76 kg

7 m / 550 min / 1 żk /

51 - Najwięcej podań dokładnych na mecz w zespole (podania/90 minut gry).

16. Maksim Rafalskis - DPŚ                           1984 r. 177 cm / 74 kg

7 m / 477 min / 1 żk / 1 br

8 - prób odbioru na mecz. Druga najwyższa wartość na mecz.

18. Bartłomiej Kalinkowski - DPŚ / OBR ŚR   1994 r. 182 cm / 69 kg

12 m / 1050 min / 3 żk / 1 as / 2 br

47% - wygranych pojedynków w obronie na mecz. Z kluczowych zawodników to najniższa 
skuteczność.
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8. Aleksandar Atanackovic - DPŚ                  1980 r. 182 cm / 72 kg

4 m / 102 min / 1 żk

9 - pojedynków w ataku i w obronie. Jedyny zawodnik z identyczną liczbą w obu elementach.

31. Łukasz Hanzel - DPŚ                                1986 r. 181 cm / 72 kg

5 m / 405 min / 1 żk 

3 - przechwyty na połowie przeciwnika na mecz. Najwięcej w zespole.

9. Piotr Ruszkul - OPŚ / NAP                         1985 r. 185 cm / 76 kg

9 m / 429 min / 1 żk / 1 br

17 - pojedynki ofensywne na mecz. Druga najwyższa wartość w zespole.

11. Łukasz Moneta - POM L                           1994 r. 172 cm / 70 kg

12 m / 815 min / 3 as / 1 br

3 - asysty. Również 2 kluczowe podania na mecz i łącznie 20 strzałów. Najwięcej w zespole.

27. Mateusz Żebrowski - POM P                       1995 r. 187 cm / 73 kg

12 m / 854 min / 1 żk / 1 as / 2 br

5 - podań kluczowych w tym sezonie. Najwięcej w drużynie.
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14. Bartosz Biel - POM P / POM L                  1994 r. 169 cm / 68 kg

9 m / 179 min

67% - celnych podań. Najniższa wartość w zespole. 

15. Robert Hirsz - NAP / OPŚ                         1989 r. 185 cm / 75 kg

3 m / 36 min / 1 żk 

3 - strzały oddane w trakcie 36 rozegranych minut.

10. Davit Makaradze - NAP                             1995 r. 174 cm / 64 kg

7 m / 459 min / 1 żk / 1 br

15% - wygranych pojedynków w powietrzu. Najniższa wartość w zespole.

28. Kamil Adamek - NAP                                1989 r. 172 cm / 68 kg

12 m / 723 min / 2 br

71% - celnych strzałów (5 z 7 oddanych).

25. Damian Gąska - OPŚ / NAP                        1996 r. 176 cm / 65 kg

7 m / 428 min 

2 - kluczowe podania na mecz. Najwyższa wartość w drużynie.
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W ostatnich obserwowanych spotkaniach pod wodzą trenera Donatasa 
Venceviciusa zespół wykorzystywał w ataku ustawienie 4-2-3-1, podczas 
gry bronił w formacji 4-4-2, reorganizując ją w 4-5-1 w przypadku gdy 
chronił dostępu do własnej bramki stosunkowo głęboko. 

—— 

Zespół Wigier konstruuje swoje ataki cierpliwie z wykorzystaniem krótkich 
podań (83 dokładne podania krótkie - 3 najlepszy wynik w lidze). Ponadto 
starają się dominować w grze ofensywnej wykonując 366 podań 
atakujących (2 w lidze). Z drugiej strony nie są efektywni w tych próbach 
ponieważ tylko 73% tych podań jest skutecznych.  

—— 

Podczas rozgrywania piłki starają się wykorzystywać strefę centralną (29 
ataków na mecz, 2 wartość w lidze). Niestety dla Wigier schematyczność i 
jednostajność ataków nawet przy ich dużej liczbie (76 ataków pozycyjnych 
na mecz, 2 wartość w lidze) nie pozwala im zdobywać skutecznie pola 
karnego rywali (39% dokładnych podań w pole karne rywali, 2 najniższa 
wartość w lidze). 

——  

Napastnicy wraz z pomocnikami starają się pressować obrońców rywali już 
na ich połowie, dzięki czemu zespół notuje 11 odbiorów na połowie rywala, 
(najlepsi w lidze) oraz 13 przechwytów na połowie rywala, (3 wartość w 
lidze).  

—— 

Zespół słabo organizuje się po stratach w momencie gdy rywale są w 
stanie rozpocząć atak szybki. Podatność na kontrataki obrazuje liczba 50 
takich akcji zakończonych strzałem. Daje to wartość 17% ze wszystkich. 
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19.09.2015 POGOŃ SIEDLCE - WIGRY SUWAŁKI 1:0

Zmiany: 
46’ 
Makaradze (Ruszkul), 
Gąska (Moneta), 
80’ 
Biel (Żebrowski) 

Statystyki: 
Posiadanie piłki - 57%, 
Liczba podań - 546 (79%), 
Strzały - 9, 
Strzały celne - 4, 
Rzuty rożne - 3. 
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27.09.2015 WIGRY SUWAŁKI - DOLCAN ZĄBKI 0:1

Zmiany: 
56’ 
Adamek (Gąska), 
61’ 
Moneta (Jarzębowski), 
80’ 
Biel (Żebrowski) 

Statystyki: 
Posiadanie piłki - 53%, 
Liczba podań - 499 (76%), 
Strzały - 12, 
Strzały celne - 1, 
Rzuty rożne - 2. 
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02.10.2015 MIEDZ LEGNICA - WIGRY SUWAŁKI 0:0

Zmiany: 
46’ 
Lauryn (Jarzębowski), 
51’ 
Adamek (Żebrowski) 
81’ 
Biel (Moneta) 

Statystyki: 
Posiadanie piłki - 43%, 
Liczba podań - 458 (78%), 
Strzały - 6, 
Strzały celne - 2, 
Rzuty rożne - 6. 
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02.10.2015 WIGRY SUWAŁKI - CHROBRY GŁOGÓW 1:2

Zmiany: 
46’ 
Biel (Żebrowski), 
68’ 
Karankowicz (Kalinkowski) 
80’ 
Adamek (Tarnowski) 

Statystyki: 
Posiadanie piłki - 60 %, 
Liczba podań - 517 (79%), 
Strzały - 10, 
Strzały celne - 3, 
Rzuty rożne - 5. 
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17.10.2015 GKS BEŁCHATÓW - WIGRY SUWAŁKI

Dostępni również: 
Bartosz Biel,  

Adrian Karankiewicz, 
Marcin Tarnowski, 

Kamil Adamek, 
Kamil Lauryn. 

Nieobecni: 
Maciej Wichtowski (4 żk). 
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31. Łukasz Hanzel 

Doświadczony zawodnik, z obyciem na boiskach ekstraklasy, w Wigrach 
jest kluczową postacią zarówno w fazie ofensywnej, jak i defensywnej. 
Podczas budowania ataków ze spokojem stara się rozwijać akcje z głębi, 
włączając w to zaskakujące podania prostopadłe za plecy obrońców. W 
obronie skuteczny w pojedynkach, potrafiący przewidywać zagrania rywali. 

10. Davit Makaradze 

Najwyżej ustawiony zawodnik w zespole, choć z charakterystyki bliżej mu 
do ofensywnego pomocnika niż napastnika. Posiada inklinacje do gry 
kombinacyjnej na małej przestrzeni, wobec czego najbardziej groźny jest w 
pobliżu oraz w polu karnym. Niski i dynamiczny zawodnik potrafi zaskoczyć 
niekonwencjonalnym podaniem. Ze względu na warunki fizyczne ma 
jednak problemy w bezpośrednich pojedynkach z silnymi obrońcami. 

16. Maksim Rafalskis 

W ostatnim meczu ligowym z Chrobrym Głogów wrócił po przerwie 
spowodowanej kontuzją. Mobilny środkowy pomocnik aktywnie 
wspierający obrońców podczas budowania akcji. O ile jest to możliwe stara 
się wybierać ofensywne, czasami ryzykowne warianty zagrań. Potrafi 
zaskoczyć prostopadłym podaniem między obrońcami. 
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BUDOWANIE GRY

Styl budowania: 

W początkowej fazie ataku pozycyjnego obrońcy oraz defensywni 
pomocnicy Wigier używają głównie podań krótkich. W wymianie podań 
dążą do przekazania piłki do środkowych pomocników (Hanzel, Rafalskis), 
którzy są odpowiedzialni za rozwinięcie ataku. W związku z tym środkowi 
obrońcy starają się wybierać priorytetowo pomocników, podania do 
bocznych obrońców są wykorzystywane w momencie gdy rywal odcina 
środkowych pomocników. 

Wnioski: 

Kluczem w budowaniu Wigier są środkowi pomocnicy. Warto w pierwszej 
kolejności zablokować możliwość podań do nich. Środkowi obrońcy nawet 
bez presji nie decydują się na wzięcie odpowiedzialności za rozwinięcie 
ataku. Z ich strony można oczekiwać dłuższych podań na połowę rywala. 
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BUDOWANIE GRY

Zdobywanie połowy rywala: 

Nawet jeżeli piłka dotrze do środkowych pomocników, którzy mogą 
rozwijać atak pozycyjny to w większości wypadków próbują 
zagrywać dłuższe podania z głębi do atakujących wolne przestrzenie 
napastników lub skrzydłowych. Ofensywni gracze rzadko oferują ruch bez 
piłki, który umożliwiałby atakowanie krótkimi podaniami od środkowych 
pomocników. 

Wnioski: 

Jeżeli środkowi pomocnicy będą mieć dużo swobody z piłką przy nodze lub 
gdy wycofają się bardzo głęboko będą starali się przenieść piłkę na połowę 
rywala dłuższym podaniem. Należy zwrócić uwagę na ofensywnych 
zawodników atakujących przestrzenie za linią obrony rywala. 
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KREOWANIE SYTUACJI

Prostopadłe podania: 

Kolejny raz ważnym ogniwem są środkowi pomocnicy. Jako, że Wigry nie 
wymieniają wielu podań na połowie rywala (zwłaszcza w pobliżu jego pola 
karnego) to szukają możliwości do zaskoczenia przeciwnika z głębi w 
postaci podań prostopadłych w przestrzeń. Zarówno Gąska oraz 
Makaradze, którzy są ustawieni bezpośrednio przed Hanzelem i 
Rafalskisem nie oferują tyle ruchu bez piłki by kontynuować kreowanie w 
sposób bardziej kombinacyjny. 

Wnioski: 

Ponownie wskazujemy środkowych pomocników jako zawodników, którzy 
mają kluczowy wpływ na rozwój ataku pozycyjnego. Na połowie rywala są 
zdolni wykonać przeszywające prostopadłe podania, wobec czego powinni 
być natychmiastowo atakowani, zwłaszcza gdy kontrolują piłkę przodem do 
bramki rywala. 
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KREOWANIE SYTUACJI

Boczne strefy: 

Biorąc pod uwagę małą aktywność i efektywność Gąski oraz Makaradze w 
rozwinięciu ataku na połowie rywala, zespół Wigier często korzysta ze 
skrzydeł, gdzie boczni pomocnicy są wspierani przez obrońców. Bardzo 
często po rozegraniu dwójkowym szukają przestrzeni do wykonania 
dośrodkowania. Co równie ważne wrzucają piłkę bez względu na ilość 
partnerów w polu karnym, wobec czego próby te bardzo często 
są nieskuteczne. 

Wnioski: 

Jeżeli zespół Wigier nie jest w stanie atakować środkiem często przenosi 
p i ł k ę n a s k r z y d ł a . Z a w o d n i c y s z e r o k o u s t a w i e n i n i e 
szukają kombinacyjnych akcji, raczej dośrodkowań w pole karne. Środkowi 
obrońcy powinni być przygotowani na wiele takich prób, ponadto 
agresywny atak na skrzydłach może wpłynąć na jakość podań w pole 
karne. 
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USTAWIENIE PRESSINGU

4-4-2: 

Zespół Wigier stara się przeszkadzać w budowaniu gry przez rywala już na 
jego połowie, ustawiając się w formacji 4-4-2. Dwójka napastników 
aktywnie przesuwa ograniczając możliwości dla obrońców. W głównej 
mierze blokują środkową przestrzeń i podania w nią. Gdy rywal zagrywa do 
szeroko ustawionych bocznych obrońców również aktywni skrzydłowi 
doskakują natychmiastowo. 

Wnioski: 

Należy być przygotowanym na obecność napastników Wigier już podczas 
budowania na własnej połowie. W związku z ich aktywnością wskazany jest  
stały ruch ze strony formacji pomocy, który umożliwiłby zagrywania podań 
zdobywających przestrzeń. 
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USTAWIENIE PRESSINGU

Aktywność środkowych pomocników: 

Poza ruchliwymi napastnikami, którzy są gotowi by przeszkadzać 
obrońcom rywala regularnie, równie zdyscyplinowani są środkowi 
pomocnicy. Bardzo często wychodzą z formacji za środkowymi 
pomocnikami rywala, którzy cofają się by dostać piłkę. 

Wnioski: 

Z jednej strony środkowi pomocnicy powinni być przygotowani na 
regularną presję ze strony zawodników Wigier, z drugiej natomiast przy ich 
agresywnych wyjściach zostawiają wolne przestrzenie w środku pola. Przy 
szybkim wyprowadzeniu piłki można wykorzystać pozostawione luki w 
centralnej strefie boiska. 
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OCHRONA BRAMKI

4-5-1: 

W momencie gdy rywale rozwijają swój atak pozycyjny na połowie Wigier, 
jeden z napastników (zazwyczaj Gąska) wraca do linii pomocy by wspierać 
partnerów w zagęszczeniu środkowej strefy. Makaradze w tym czasie jest 
jedynym zawodnikiem powyżej linii piłki. 

Wnioski: 

Takie ustawienie występuje gdy rywal utrzymuje się przy piłce dłużej. Jeżeli 
jest w stanie atakować szybko, to napastnik nie zdąży się wycofać do linii 
pomocy i jest ona złożona z 4 zawodników. 
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OCHRONA BRAMKI

Aktywna defensywa: 

Na swojej połowie zawodnicy Wigier starają się podążać za rywalami i 
atakować ich tuż po przyjęciu piłki. Zarówno pomocnicy, jak i co istotniejsze 
obrońcy często zostawiają swoje pozycje po to, by ograniczyć swobodę 
zawodnika z piłką. Im dłużej trwa mecz, ten sposób obrony staje się jednak 
mniej efektywny głównie z powodu mniejszej ilości sił do tak aktywnej 
formy obrony. 

Wnioski: 

Podczas ataku pozycyjnego na połowie rywala zawodnicy muszą być 
przygotowani na nieustanny pressing. Wobec tego powinni szukać szybkiej 
gry podaniami zamiast długiego przetrzymywania piłki i wielu prób gry 
indywidualnej. Szybka gra podaniami może pomóc wykorzystać 
pozostawione strefy. Do tego jednak jest również niezbędny ruch 
zawodników bez piłki. 
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PRZEJŚCIE OFENSYWNE

Odbiór na własnej połowie: 

Co ciekawe pomimo trudności w kreowaniu sytuacji podbramkowych po 
atakach pozycyjnych, zespół Wigier odzyskując piłkę głębiej, na własnej 
połowie nie stara się za wszelką cenę zaskoczyć rywala. Większą wartością 
niż ryzyko związane z kolejną stratą podczas kontry jest utrzymanie piłki po 
jej odbiorze w celu zachowania płynności gry. Najczęściej starają się podać 
do wolnej strefy w tył lub wszerz i zorganizować do ataku pozycyjnego. 

Wnioski: 

Po stracie piłki na połowie Wigier należy spodziewać się w pierwszej 
kolejności chęci utrzymania piłki. Rywale Wigier nie są często narażeni na 
kontrataki wobec czego minimalny pressing po stracie wystarcza do 
zablokowania ewentualnego ataku szybkiego. 

ANALIZA GRY W FAZACH PRZEJŚCIA
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PRZEJŚCIE OFENSYWNE

Odbiór na połowie rywala: 

Jeżeli odbiór następuje blisko linii środkowej i rywale są w stanie wykonać 
szybką reorganizację defensywną Wigry nadal w pierwszej kolejności chcą 
utrzymać piłkę niż atakować przestrzeń. Jeżeli odbiorą natomiast piłkę 
blisko pola karnego próbują wykorzystać sytuację w ataku szybkim 
wykonując podania prostopadłe. 

Wnioski: 

Po stracie na własnej połowie niezbędny natychmiastowy pressing na 
rywalu. W razie swobody w rozegraniu zawodnicy Wigier będą szukać 
możliwości wykonania prostopadłego podania za linię obrony. 

ANALIZA GRY W FAZACH PRZEJŚCIA
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PRZEJŚCIE DEFENSYWNE

Zwolnienie rywala: 

Po stracie piłki następuje bardzo szybki pressing z udziałem zawodników 
ustawionych najbliżej straty. Pressing jest kontynuowany do momentu, gdy 
rywale nie są w stanie przeprowadzić kontrataku i albo tracą ponownie 
piłkę albo wycofując ją przechodząc do ataku pozycyjnego. 

Wnioski: 

Po odzyskaniu piłki należy reagować bardzo szybko ponieważ zawodnicy 
Wigier realizują agresywny pressing w okolicy piłki. Jeżeli niemożliwym 
jest zagranie ofensywnego podania w celu rozpoczęcia kontrataku należy 
możliwie szybko zmienić przestrzeń działania w wolną strefę. 

ANALIZA GRY W FAZACH PRZEJŚCIA
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PRZEJŚCIE DEFENSYWNE

Przestrzeń za obrońcami: 

W momencie gdy zespół jest zmuszony angażować dużą liczbę 
zawodników w ataki, zwłaszcza gdy stara się odrobić stratę, również 
środkowi obrońcy są ustawieni stosunkowo wysoko. To po ewentualnej 
stracie otwiera szansę dla rywali do wykorzystania przestrzeni za ich 
plecami ponieważ bramkarz jest zazwyczaj ustawiony zbyt głęboko by 
przejąć podanie. 

Wnioski: 

W momencie gdy zespół Wigier jest ustawiony wysoko i straci piłkę w 
swoim ataku należy próbować zainicjować kontratak podaniem za plecy 
obrońców. To wymaga szybkiego zawodnika ustawionego z przodu oraz 
podań prostopadłych. 
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RZUTY ROŻNE

Standardowymi wykonawcami rzutów rożnych w ofensywie są: B. 
Kalinkowski(18, prawa noga, przeważnie rzuty rożne z lewej strony, piłki 
dochodzące) i Ł. Moneta(11, lewa noga, rożne z prawej strony, piłki 
dochodzące),  
W wykonywanie tego elementu bezpośrednio zaangażowanych jest 8 
zawodników. 1 przy piłce, 5 w polu karnym i 2 tuż przed polem karnym lub 
6 w polu karnym i 1 na przedpolu. 

Najgroźniejsi zawodnicy w polu karnym to: T. Jarzębowski(33, pojedynki 
główkowe), M. Wichtowski(19, pojedynki główkowe), K. Adamek(28 
pojedynki główkowe), Ł. Moneta(11, w meczu z Miedzią próba stworzenia 
okazji dla zawodnika do strzału z lewej nogi z okolicy punktu karnego). 
Rolę zawodników funkcyjnych pełnić mogą: D. Gąska(25) i B. 
Kalinkowski(18).  

02.10.2015 Miedź - Wigry (14 min.)
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RZUTY ROŻNE

Rzuty rożne Wigier są bardzo zróżnicowane i wysoce dopracowane. 
Problemem jest nie najlepsze dogranie. W większości oparte są o 
schematy tworzące przestrzeń dla 1-2 planowanych odbiorców, gdzie 
pozostali zawodnicy mają głównie kreować wolne miejsce, wyciągając 
rywali (zawodnicy funkcyjni). Charakterystyczne również jest to, że bardzo 
rzadko ustawiają zawodnika w pobliżu bramkarza rywali.  

Zazwyczaj dośrodkowania kierowane są na skraj lub poza pole bramkowe, 
na szerokość bramki, od pola bramkowego do punktu karnego. 
Sporadyczne rozegranie na krótko z zamiarem dośrodkowania w drugie 
tempo, jednak wykonanie rozegrania raczej słabe i przy odpowiedniej 
reakcji duża szansa odbioru.  

02.10.2015 Miedź - Wigry (32 min.)
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RZUTY WOLNE

Wykonawcami są B. Kalinkowski(18, prawa noga, dośrodkowania 
dochodzące) i Ł. Moneta (lewa noga, dośrodkowania dochodzące. Jak 
dotąd, Wigry Suwałki zdobyły 1 bramkę po rzutach wolnych i ich 
rozegraniach w tym sezonie. 

W rozegraniu rzutów wolnych w większości szukają dośrodkowań, z 
podobnymi założeniami jak przy rzutach rożnych, jednak w meczu z 
Dolcanem schemat, z wystawieniem do oddania strzału przez Ł. 
Monetę(11). 

27.09.2015 Wigry - Dolcan (64 min.) 
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RZUTY WOLNE

Przy dograniach z rzutów wolnych, które opierają się o piłki dochodzące do 
bramki, możliwe jest zarówno dogranie górne, na pojedynek główkowy, jak 
i niższe, na bliższy słupek, na strzał stopą.  

Z powodu różnych schematów rozegrania oraz nieprzewidywalności 
dogrania (nie najwyższy poziom techniczny) niebezpieczeństwo może 
zaistnieć przy bliższym słupku, w strefie centralnej i na dalszym słupku. 

10.10.2015 Wigry - Chrobry (28 min.)
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RZUTY ROŻNE

Do obrony rzutów rożnych przeciwnika, drużyna stosuje krycie mieszane. 
Zaangażowani w ten fragment są wszyscy zawodnicy drużyny, 10 
zawodników z pola i bramkarz. Jak dotąd stracili w ten sposób 5 bramek (w 
tym przeciw Chrobremu Głogów, grafika na kolejnej stronie) 
Drużyna stosuje krycie mieszane. Elementami charakterystycznymi jest 
brak elastyczności w ustalaniu liczby zawodników kryjących indywidualnie i 
niespójne wykonywanie obowiązków przez zawodników kryjących 
indywidualnie.  

Standardowo jeden zawodnik odpowiada za krótki słupek, jeden zawodnik 
na wysokości krótkiego słupka na linii pola bramkowego lub blisko 
narożnika pola bramkowego, 2 zawodników centralnie przed bramką na 
linii pola bramkowego, 2 zawodników dalej od bramki, jeden pomiędzy 
narożnikiem pola bramkowego a linią końcową pola karnego, blokując 
wycofanie przed pole oraz jeden blisko półkola pola karnego. 4 zawodników 
odpowiada za krycie indywidualne. 

02.10.2015 Miedź - Wigry (29 min.)
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RZUTY ROŻNE

Zawodnicy Chrobrego Głogów w akcji bramkowej wykorzystali słabe punkty 
stosowanego przez Wigry systemu. Dwóch asekurujących zostało 
wyciągniętych na pozorowane krótkie rozegranie. Jeden z nominalnych 
strefowych, został zaangażowany przez to do krycia w okolicy bliskiego 
narożnika pola bramkowego, zostawiając sytuacje 3v4 w kluczowej 
centralnej strefie.  

Przy takim systemie krycia Wigier, właśnie stworzenie przewagi w strefie 
centralnej lub dalszego słupka poprzez ściągnięcie zawodników na krótko i 
zaangażowanie kryjących bliski narożnik wydaje się najbardziej obiecującym 
rozwiązaniem. Innym możliwym rozwiązaniem jest ściągnięcie zawodników 
kryjących w stronę dalszego słupka, dogranie na bliższy narożnik, gdzie z okolic 
linii bramkowej wyskoczy zawodnik do zgrania piłki (zawodnicy ruszający ze 
strefy centralnej, kryci indywidualnie mają bliższe krycie), a następnie zgrywa 
piłkę do nabiegającego centralnie w pole bramkowe zawodnika. Takie 
rozwiązanie wydaje się być korzystne, gdyż asekurujący bliski narożnik często 
czekają z reakcją do ostatniej chwili. 

10.10.2015 Wigry - Chrobry (46 min.)
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RZUTY WOLNE

W trakcie obrony rzutów wolnych stosowany jest system krycia 
mieszanego. Formacją wyjściową jest ustawienie w linii, jednak piłkarze 
szukają z tych pozycji krycia indywidualnego.  

Istotne przy ich defensywnych rzutach wolnych jest to, że często podążają 
za przeciwnikami, jeszcze przed wykonaniem zagrania. Wydaje się, że 
zawodnicy wbiegający z pozycji skrajnych, mogą spróbować wciągnąć 
obrońców, przed zagraniem, łamiąc linie i stwarzając dobrą okazje dla 
ustawionych wcześniej centralnie,  na pozycji spalonej, dzięki czemu mogą 
oddać strzał niekryci.  Jak dotąd stracili 1 bramkę po rzutach wolnych 
rywali. 

02.10.2015 Miedź - Wigry (25 min.)
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RZUTY WOLNE

W trakcie obrony rzutów wolnych stosowane jest krycie mieszane. Poza 
zawodnikami z muru, dwóch piłkarzy odpowiada za asekuracje 
dośrodkowań. Zajmują oni różne pozycje, w zależności od miejsca rzutu 
wolnego.  

Zawodnicy kryjący indywidualnie, najczęściej 5, jednak liczba zależna od 
rywali, często zajmują złe pozycje startowe, dlatego często mają problemy 
w późniejszych pojedynkach. 

02.10.2015 Miedź - Wigry (45 min.)
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