
 
 



KURSOKONFERENCJA 

TRENERÓW i INSTRUKTORÓW  

KUJAWSKO POMORSKIEZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

    Hala Widowiskowa Łuczniczka – Bydgoszcz 10.01.2016  

     Program kursokonferencji  - część I  

 

8.45 Rejestracja uczestników kursokonferencji 

 

9.30 Otwarcie kursokonferencji Eugeniusz Nowak – wiceprezes PZPN, prezes K-P ZPN 

  

9.45 „Obecne trendy w rozwoju bramkarstwa” – cz. teoretyczna  

 „Organizacja jednostki treningowej bramkarzy” – cz. praktyczna 

  Andrzej Dawidziuk – trener koordynator ds. szkolenia bramkarzy i  

 trenerów bramkarzy w PZPN (trener bramkarzy Lech Poznań) 

 Dominik Kubiak – trener bramkarzy repr. Polski  U17- U19  

  

11.00 „Gry zadaniowe” – przykłady gier doskonalących - uczestnicy kursu UEFA A / K-P ZPN  

                - posiadanie piłki – Neves Soares Hermes (Zawisza B. S.A.) 

                - przestawienie – Grzegorz Brzeziński (Zawisza B. S.A. repr. K-PZPN 2003) 

                - atak szybki – Jacek Linowski (Olimpia G. S.A. /repr. KPZPN 2002) 

                       

  

 



KURSOKONFERENCJA 

TRENERÓW i INSTRUKTORÓW  

KUJAWSKO POMORSKIEZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

    Hala Widowiskowa Łuczniczka – Bydgoszcz 10.01.2016  

     Program kursokonferencji  - część II  

  

12.30 Komunikat Wydziału Szkolenia K-P ZPN dotyczący organizacji kursów trenerskich 

 UEFA A, UEFA A wyrównawczy, UEFA B, UEFA B wyrównawczy, UEFA B FUTSAL, 

 UEFA C oraz terminy przyznawania licencji trenerskich przez K-P ZPN w roku 2016  

 Andrzej Magowski – koordynator K-P ZPN 

  

12.45 „Ramowe plany i organizacja pracy Sztabu Reprezentacji Polski”  

 Bogdan Zając  II trener reprezentacji Polski (wykład) 

  

14.00 „Kreatywny zawodnik – charakterystyka i trening”  

 Miłosz Stępiński trener reprezentacji Polski U20 (wykład) 

  

 15.30 Zakończenie kursokonferencji  

                Jacek Bojarowski – wiceprezes ds. szkolenia K-P ZPN 

                   

 15.45 Wręczenie certyfikatów  

                       

  



  

 

 
Neves Soares Hermes 

Gra na utrzymanie piłki 

w trzech strefach 

 

Pole gry: 15 m szerokość, 

na 10m długość na 

bocznej strefie i 15m na 

środkowej strefie. 

 Czas trwania: 2,5 minuty 

gry,1 minuta przerwy, 4 

powtórzenia. (14 minut)                                     

Boisko podzielone na 3 

strefy, boczne strefy grają 

2 x 2 + 1 neutralny robiąc 

przewagę  3 x 2. 

W środkowej strefie grają 

4 x 4 + 2 neutralnych 

Gra jest na 2 kontakty na 

3 strefy. 

Można modyfikować, 

pierwsza możliwość jest 

prowadzić  2 neutralnych 

na boczne strefy 

zostawiając 3 x 2 + 1 z 

środkową strefą .Na strefa 

środkowa grają 4x4.  

 



  

 

 

Gra na utrzymanie piłki 

10x6 > 6x3 > 6x4 

 

Pole gry: szerokość 20m, 

długość 30m. 

Czas gry: 2,5 minuty gry, 1 

minuta przerwy, 4 

powtórzenie. (14 minut)                                 

 GRA  10 x 6                         

- 7 zawodników gra  na 

zewnątrz pola gry + 3  w 

środku rozgrywających  w 

systemie 4-2-3-1 , przeciwko 

6 (odbierającym).                                

- Gra dowolna                          

- Gra na 2 kontakty 

(zawodnicy na zewnątrz), 

Gra dowolna dla 

zawodników wewnątrz.   

Zawodnicy grający na 

zewnątrz nie mogą wymienić 

podania między sobą poza 

boiskiem.                                                  

Cel                                   

Utrzymanie się  przy piłce 

(przenoszenie gry do 

napastnika) częste 

wykorzystanie środkowych 

pomocników 



 
Grzegorz Brzeziński 

Gra zadaniowa 3x3+3N 
z akcentem faz przejściowych  

 
 

Cel: 

-     Przeniesienie ciężaru gry z 

akcentem na wykonanie 

pierwszego podania do 

przodu, 

-     Aktywny  Pressing  po 

stracie -uniemożliwienie 

rozegrania akcji 

ofensywnej i jak 

najszybszy odbiór piłki  

Opis gry: 

     Obrońca po przejęciu piłki 

wykonuje podanie do 

przodu w celu 

uruchomienia ataku 

szybkiego i przeniesienia 

ciężaru gry. 

Zawodnicy oczekujący na 

podanie starają się 

tworzyć linie podania 

zachowując pozycję 

otwartą.  

Czas gry: 3x3min.  

Warianty: np. 4x4+4n 

 



 
Gra zadaniowa  

z akcentem faz przejściowych  

          Cel: 

-     Odbiór piłki i jej utrzymanie 

w celu budowania ataku 

pozycyjnego, 

-     Odbiór piłki w celu 

przeprowadzenia ataku 

szybkiego zakończonego 

strzałem do dowolnej 

bramki. 

          Opis: 

 Gra 4x2 w środkowym 

sektorze boiska, zawodnicy 

broniący(czerwoni)  po 

odbiorze piłki wykonują 

podanie do zawodników 

ustawionych na zewnątrz,      

a zespół biały przechodzi do 

obrony. Czerwoni 

rozpoczynają   grę 6x4 na 

utrzymanie się przy piłce. 

Czwórka białych 

zawodników po odbiorze 

piłki kończy atak strzałem do 

dowolnej bramki.   

          Warianty: 

- Gra od  3x1 do 5x3                                               

 



  

Główne założenia 

Zawodnicy rozgrywają 

fragment gry 4x2 w 

wyznaczonym polu 

(10x10m w środkowej 

strefie boiska) 

Po wykonaniu min.5  

podań przechodzą do 

ataku szybkiego podając 

piłkę do jednego z trójki 

napastników. 

W strefie ataku podania lub 

prowadzenie (unikać) tylko  

do przodu. 

 

Możliwy powrót jednego z 

dwójki zawodników 

broniących w strefie 

środkowej. 

 

 

Jacek Linowski 

Fragment gry 7x3 z               

przejściem do ataku szybkiego 

 



 

GRA 7x7  

z bramkarzami 

Zawodnicy ustawieni w 

trzech strefach: 

ataku (2x1) 

środkowej (4x4) 

obrony (1x2) 

 Główne założenia: 

W strefie środkowej należy 

wymienić min.5 podań, aby 

przejść do ataku 

szybkiego. 

Zawodnik ze strefy ataku 

może pomóc w rozegraniu 

piłki zawodnikom w strefie 

środkowej (gra 5x4). 

W strefie ataku max.2 

kontakty z piłką. 

Do strefy obrony może 

wejść jeden zawodnik ze  

strefy środkowej                    

(atak 6x2). 

 


















