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„Jeżeli nie wiesz dokąd idziesz, 
pewnie tam nie dojdziesz”

Model gry 



STOMIL OLSZTYN

Mój sztab:
Daniel Wojtasz – drugi trener
Andrzej Biedrzycki – asystent , kierownik
Tomasz Olszewski – trener przygotowania 
motorycznego
Sylwester Wyłupski – trener bramkarzy



STOMIL OLSZTYN – skład zespołu

82. Skiba

3. Ziemann
31. Wełnicki87. Czarnecki

4. Ratajczak

16. Piotrowski

23. Kun

5. Lech21. Jagliński

14. Nishi

88. Kujawa

Model gry 
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Faza otwarcia gry

Faza budowania gry

Faza finalizacji

Zasady czy schematy ??

Model gry 



Otwarcie gry przez 4,5 i 6

1. Organizacja gry – otwarcie gry

✓OTWARCIE GRY – po ziemi we własnej strefie obronnej tylko w 

przewadze 2 zawodników

3v2 + BR

ofensywa

Model gry 



Otwarcie gry przez 2 i 3 

3v3 + BR

ofensywa 1. Organizacja gry – otwarcie gry

✓OTWARCIE GRY – podaniem górnym na szeroko ustawionego 

bocznego obrońcę - przewaga  mniejsza niż 2 zawodników

Model gry 
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Faza otwarcia gry

Faza budowania gry

Faza finalizacji

Zasady czy schematy ??

Model gry 



Model gry 

Przebieg akcji:

- jeśli boczny obrońca drużyny przeciwnej zawęża szukając krycia 

wąsko ustawionego skrzydłowego 7/11, wówczas tworzy się wolny 

korytarz dla bocznego obrońcy 2/3

- boczny obrońca 2/3 ustawiony wysoko, za plecami bocznego 

pomocnika przeciwnika po przyjęciu piłki wykonuje dośrodkowanie  

z głębi pola – za linię obrony, wykorzystując przestrzeń za plecami 

obrońców

* Wariant 1b – z przeniesieniem ciężaru gry podaniem diagonalnym

4. Organizacja gry – kreowanie i finalizacjaofensywa

Wariant nr 1
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Przebieg akcji:

- jeśli skrzydłowy ustawi się wąsko, a kryjący go boczny obrońca 

wykona ruch w kierunku zawodnika z piłką, wówczas tworzy się 

wolna przestrzeń za jego plecami

- boczny obrońca po przyjęciu piłki zagrywa po linii do 

wybiegającego skrzydłowego

Model gry 

Wariant nr 2

4. Organizacja gry – kreowanie i finalizacjaofensywa
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Model gry 

Przebieg akcji:

- jeśli boczny pomocnik/skrzydłowy wykona ruch do piłki –

wyciągając ze strefy jednego z obrońców – za jego plecami tworzy 

się wolne pole

- piłka zagrywana jest do bocznego pomocnika lub bocznego 

obrońcy (wariant nr 4) wbiegającego z głębi pola

Wariant nr 3

4. Organizacja gry – kreowanie i finalizacjaofensywa
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Część praktyczna

Model gry 

Doskonalenie podań i przyjęć piłki 
zakończony uderzeniem do bramki 
wg. schematu ze zmianą miejsc

Wariant A – 4’
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Część praktyczna

Model gry 

Doskonalenie podań i przyjęć piłki 
zakończony uderzeniem do bramki 
wg. schematu ze zmianą miejsc

Wariant B – 4’
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Część praktyczna

Model gry 

Gra na utrzymanie się przy piłce    
(otwarcie gry - 5x3)

Czas gry – 2x4’
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Część praktyczna

Model gry 

Gra na utrzymanie się przy piłce    
(otwarcie gry - 5x3) ze zmianą 

miejsc
Czas gry – 2x4’
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Część praktyczna

Model gry 

Grupa - A 
Doskonalenie otwarcia gry: Br+3x2

Grupa – B
Doskonalenie budowania gry: 

7x8+Br
Tworzenie przewagi liczebnej (3x2) 

w bocznym sektorze boiska
Czas gry 2x12’
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Część praktyczna

Model gry 

Grupa - A 
Doskonalenie otwarcia gry: Br+3x2

Grupa – B
Doskonalenie budowania gry: 

5x4+Br+T
Tworzenie przewagi liczebnej (3x2) 

w bocznym sektorze boiska
Czas gry 2x12’
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Czy to prawda???

adam.lopatko@pzpn.pl tel. 535171820 

mailto:adam.lopatko@pzpn.pl

