KURS TRENERSKI UEFA PRO 2016-2018
Konspekt treningowy

Nr trening.
Wiek

Sprzęt:

1
Data:
16.05.2017
Czas:
85’
Liczba zaw.
Szkoła Trenerów
U-19
Godzina:
15:00
Obiekt:
Obciążenie
Piłki, oznaczniki, stożki,, pachołki, duża bramka przenośna , 2 małe bramki

Temat:

DOSKONALENIE GRY W PRESSINGU NISKIM

Trener

IRENEUSZ KOŚCIELNIAK / asystenci: K.Szumski / A.Konwiński
2016/17 okres startowy / mikrocykl 4

CZĘŚĆ
TRENINGU

CZAS
p/w
6
min.

sezon

TREŚĆ TRENINGU
Omówienie treningu

16+2
Średnie

UWAGI
W szatni.

1.Rozgrzewka biegowo-gimnastyczna bez piłek z rozciąganiem dynamicznym
10+2
min.

- Zwrócić uwagę na poprawność
wykonania ćwiczenia oraz na
współpracę w linii.
- Kolejna czwórki zawodników
rozpoczyna ćwiczenia jak
czwórka przed nimi będzie na
wysokości trzeciego stożka.
- Przerwa 2 min. na uzupełnienie
płynów oraz na zmianę
ćwiczenia.
- Bramkarze indywidualnie z
trenerem

Organizacja i przebieg:
Zawodnicy ustawieni w czwórkach w szeregu (na odcinku 20-25m.) wykonują ćwiczenia
ogólnorozwojowe określone przez trenera w celu podniesienia temperatury ciała oraz
przygotowanie grup mięśniowych do dalszej części treningu.

Część
wstępna
10+2
min.

2. Zabawa „podaj przez pole przeciwnika”
- Wyskakiwanie z bloku
obronnego z
zachowaniem głębi obrony.
- Nie pozwól by atakujący za
długo grali bez próby
przeniesienia.
- Zwracanie szczególnej uwagi na:
- ustawienie zawodników
- asekurację
- wyjście w pionie / przesunięcie
w poziomie
- odległości pomiędzy
zawodnikami w formacji.
- komunikację pomiędzy
zawodnikami
- Przerwa 2 min. na uzupełnienie
płynów i zmianę ćwiczenia
- Bramkarze indywidualnie z
trenerem
Organizacja i przebieg:
Zawodnicy ustawieni jak na ryc. Celem zespołu przy piłce jest podawać ją między sobą przez
strefę zespołu przeciwnego. Każde udane podanie – 1 pkt. Po odbiorze piłki - role odwracają
się. Po 5 min. zamiana zawodników środkowych z zewnętrznymi.
Modyfikacja: Zmniejszenie lub zwiększenie pola zabawy.

Część
główna
- blok I

10 min
+
2x2
min.

3.Ćwiczenie – przesuwanie w bloku obronnym za piłką w niskiej obronie
Akcent na pressing w bocznym sektorze boiska
-Organizacja (wszystkie formacje
blisko siebie)
-Dyscyplina(nikt nie wyłamuje się
z formacji.
-Cierpliwość-przygotowanie się
do ataku na piłkę.
-Koncentracja na przejęciu piłki ,
nie tylko na przerwaniu akcji
wybiciem lub faulem.
-Odcięcie od podania za linię
obrony
- Przerwa 2x2 min. na
uzupełnienie płynów oraz
coaching
- jeden bramkarz indywidualnie z
trenerem

Organizacja i przebieg:
Broniący (żółci) ustawieni w niskiej obronie w 1-4-4-2 -jak na rycinie , a atakujący (niebiescy)
ustawieni w systemie 2-4-1. Celem broniących jest przesuwanie za piłką.
Po 5 min zamiana zawodników ofensywnych(niebieskich/żółtych)i bramkarzy.

Część
główna
– blok II

10+2
min.

4.Fragment gry 8+br v 8 na dwie małe i jedną dużą bramkę
Koncentracja na pressing w bocznym sektorze boiska na poz. 7/11

Organizacja i przebieg:
Fragment gry 8+br v 8 po podaniu piłki od TR. Atakujący (żółci) w układzie 1-4-3-1 mają 30
sek. na zakończenie akcji strzałem do dużej bramki. Broniący (niebiescy) w układzie 1-4-4 po
przechwycie piłki muszą jak najszybciej podać piłkę do TR., który porusza się jako napastnik
za plecami atakujących lub oddać strzał do jednej z dwóch małych bramek.
Modyfikacja - ograniczenie liczby kontaktów z piłką atakujących oraz czasu na zakończenie
akcji.

- odbiór piłki powinien nastąpić w
strefie niskiej
- Przerwa 2x2 min. na
uzupełnienie płynów oraz
coaching
- 2. bramkarz indywidualnie z
trenerem

5. Gra 9v9 na skróconym polu gry z akcentem na odbiór piłki w strefie niskiej

Część
główna
– blok III

2x12
min
+
2x2
min.

Organizacja i przebieg:
Gra 9v9 z bramkarzami na boisku jak na ryc. Oba zespoły w ustawieniu 1-4-4 w grze
obronnej i 1-4-3-1 w fazie atakowania.

Część
końcowa

4’
2’

6. Ćwiczenia rozluźniające
7. Omówienie treningu

- Koncentracja aby po odbiorze
piłki w strefie pressingu
niskiego nie doszło do szybkiej
straty piłki oraz koncentracja
na pierwszym podaniu
(optymalnym) najlepiej do
przodu.
- Przerwa 2x2 min. na
uzupełnienie płynów oraz
coaching

