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N atomiast zgadzam się, że czasami trenerzy 
trochę zanadto używają swojej kreatywności 

w tworzeniu środków treningowych, tzn. kreują 
zasady w formie nakazów lub ograniczeń dla 
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PODOBNO PIŁKA NOŻNA TO PROSTA GRA, TYLKO OD CZASU DO CZASU SAMI 
JĄ SOBIE UTRUDNIAMY. JEŚLI CHODZI O PIERWSZĄ CZĘŚĆ POWYŻSZEJ 
TEZY, TO ZDECYDOWANIE SIĘ NIE ZGADZAM. PIŁKA NOŻNA NIE JEST PROSTĄ 
GRĄ! JEST BARDZO SKOMPLIKOWANĄ I DYNAMICZNĄ FORMĄ RYWALIZACJI, 
W KTÓREJ CORAZ WIĘKSZE DETALE DECYDUJĄ O KOŃCOWYM SUKCESIE.
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zawodników, których czasami w pojedynczej 
grze jest niezliczona ilość. Przewija się w śro-
dowisku trenerskim zwrot „trenuj tak, jak grasz”, 
który z  jednej strony jest kwintesencją procesu 
szkoleniowego, z drugiej zaś przy nieco błędnej 
interpretacji prowadzi nas w ślepą uliczkę.

Dlaczego? Otóż, nie będzie zespół (zawod-
nik) grał w trakcie meczu inaczej, niż realizował 
to podczas treningu. Czyli jeśli wypracujemy 
szkoleniowo pewne nawyki, zachowania czy 
reakcje podczas podobnych sytuacji na tre-
ningu, to możemy być spokojni o te same ele-
menty w trakcie meczu. Jednak jest też druga 
interpretacja tego stwierdzenia, która zakłada, 
że wszystko co „niemeczowe” jest złe.

Ale czy tak jest? Jak w większości przypad-
ków kij ma dwa końce, a każda filozofia związa-
na z piłką nożną, a zwłaszcza procesem szko-
lenia, będzie miała swoje wady i zalety. Bo czy 
w trakcie meczu zawodnicy mają ograniczenia, 
np. w liczbie kontaktów lub czy występują za-
wodnicy neutralni? Jeśli nie, to w myśl „trenuj 
tak, jak grasz” nie powinniśmy tych elementów 
stosować w treningu piłkarskim, bo po co tre-
nować coś, czego nie ma w trakcie meczu? 

Jednak, czy pewne elementy (nakazy, ogra-
niczenia, modyfikacje niemeczowe), zastoso-
wane przez trenera umyślnie, aby zaakcento-
wać pewne sytuacje bądź stworzyć specjalne 
warunki gry, to jest błąd? 

L i m i t  k o n t a k t ó w
Ograniczenia liczby kontaktów są chyba 

jednym z elementów najczęściej wykorzysty-
wanych przez trenerów w trakcie gier treningo-
wych. Który bowiem z trenerów nigdy nie rzucił 
hasła „gramy na dwa”? Zawsze  wykorzystując Źr
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jakąś dodatkową zasadę w grze, powinni-
śmy mieć w tym jakiś cel. Limit kontaktów 
to z pewnością chęć przyspieszenia gry. Za-
wodnik nie będzie prowadził piłki, a większa 
liczba podań powoduje, że piłka przemiesz-
cza się częściej i szybciej między różnymi 
sektorami gry. W myśl zasady „piłka szybsza 
niż zawodnik z piłką”. 

Poza tym stosując limity kontaktów, wy-
muszamy na zawodnikach szybsze podejmo-
wanie decyzji. Przy ograniczeniu do dwóch 
kontaktów, zawodnik często jeszcze przed 
przyjęciem powinien wiedzieć gdzie zagrać 
piłkę w drugim kontakcie, gdzie dalej ukie-
runkować grę. Gra na dwa kontakty pozwala 
też zachować pewien rytm i płynność w grze. 

Jednak ograniczenie liczby kontaktów 
z piłką niesie za sobą również wiele zagro-
żeń. Pierwszym i najważniejszym, na który 
każdy trener musi zwrócić uwagę, jest po-
dejmowanie decyzji. Stosując np. „grę na 
dwa”, to trener podjął decyzję za zawodnika, 
co ma zrobić z piłką po przyjęciu. Uniemoż-
liwiamy swoim zawodnikom wejście w dry-
bling, które może być tak samo dobrym 
rozwiązaniem jak podanie w danej sytuacji. 
A czasami może nawet lepszym, kiedy nie 
ma żadnego z partnerów na dobrej pozycji 
do zagrania, a piłkę trzeba utrzymać.

A jeszcze gorzej dzieje się, gdy zawodnik 
po błędzie technicznym wykorzysta te dwa 
kontakty, a piłka dalej nie jest zagrana do 
jednego z partnerów. Wtedy często pojawia 
się zjawisko „tańca dookoła piłki”, które ma 
imitować ochronę jej przed przeciwnikiem, 
zanim jeden z partnerów nie przybiegnie 
przejąć futbolówki. Nigdy nawet namiastki 
takiego zachowania nie zobaczymy w trakcie 
meczu. Przecież to nie jest zabawa „piłka pa-
rzy”! Osobiście już wolę, żeby taki zawodnik 
użył trzeciego kontaktu, a gra była płynnie 
kontynuowana. Natomiast w przerwie między 
grami lub po treningu, ów zawodnik może do-
stać dodatkowe zadanie techniczne.

Trener musi wiedzieć, co chce uzyskać, 
wprowadzając dodatkowe zasady w grze, oraz 
musi korygować je, jeśli efekt jest zupełnie 
odwrotny. Zdecydowanie bardziej polecam 
zachęcać zawodników do mniejszej liczby 
kontaktów, aniżeli im narzucać jakiś limit. 
Można wprowadzić dodatkowe punkty, np. za 
zagranie na jeden kontakt. Jednak punktem 
wyjściowym musi być świadomość zawodni-
ka, czemu czasami warto grać z pierwszej piłki 
lub na dwa kontakty, kiedy piłkę przytrzymać 
dłużej przy nodze lub utrzymać ją prowadze-
niem (dryblingiem). Wtedy zawodnik nauczy 
się podejmować właściwe wybory, co prze-
niesie się na decyzyjność w trakcie  meczu, 

a nie będzie się skupiał tylko na dodatkowej 
zasadzie ograniczającej liczbę kontaktów z pił-
ką. Do tej nie wróci pamięcią w trakcie meczu, 
bo po prostu tam nie występuje…

Z a w o d n i c y  n e u t r a l n i
Udział zawodników neutralnych (jokerów), 

jest tak samo często stosowany jak ograni-
czenia z liczbą kontaktów. I trudno się dziwić, 
bo dodanie jednego lub więcej zawodników 
neutralnych do gry powoduje, że drużyna ma 
przewagę liczebną, która ułatwia realizację 
celów gry. Jeśli gra opiera się na utrzymaniu 
piłki, to łatwiej będzie nauczać w niej różnych 
elementów, jeśli zespół przy piłce będzie licz-
niejszy. Automatycznie jest większa szansa 
na dłuższe operowanie piłką i płynniejszą grę.

W zespołach młodzieżowych jest to podsta-
wowa zasada w trakcie nauczania elemen-
tów techniczno-taktycznych, czyli przewaga 
liczebna zespołu realizującego określone 
zadanie. A jeśli warunki gry dają możliwość 
realizacji zadania dla obu zespołów (zmiana 
ról po odbiorze/stracie piłki), to najrozsądniej-
szym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie 
w grze zawodników neutralnych. 

Jednak korzystanie z zawodników neu-
tralnych ma też swoje minusy. Największym 
jest fakt, że zawodnik neutralny zawsze gra 
w ataku! On nigdy nie broni, więc nie ma też 
możliwości odbioru piłki (przejście z bronie-
nia do atakowania), jak również reakcja po 
stracie piłki go nie dotyczy, bo automatycznie 
gra z drugim zespołem, który tą piłkę odebrał. 
Myślę, że jest to bardzo istotny argument, 
żeby jednak korzystając z jokerów w grze, za-
stosować pewne modyfikacje. Jakie?

Najważniejsza moim zdaniem jest reak-
cja po stracie piłki. Zawodnicy neutralni tez 
powinni powielać poprawne zachowania, 
uczyć się nawyków w miarę możliwości 
w trakcie każdej gry treningowej. Wystarczy 
wprowadzić zasadę, że zawodnicy neutralni 
po stracie piłki (przez nich samych lub przez 
zespół, z którym grali), muszą automatycznie 
zareagować i próbować natychmiast ode-
brać piłkę. Można wprowadzić limit czasowy 
po każdej takiej stracie, np. 4–5 s bądź licz-
bę podań, np. po trzech podaniach zespołu, 
który odebrał chwilę wcześniej piłkę. Jest to 
mały detal, który ma duży wpływ na naucza-
nie właściwych nawyków w trakcie gry.

Drugi błąd, z którym się często spotykam, 
podczas gier z wykorzystaniem zawodników 
neutralnych, to fakt braku realizacji celu gry. 
Co to znaczy? Spotkałem się z wersjami gier, 
gdzie, np. w grze na dwie bramki zawodnicy 
neutralni stwarzali przewagę liczebną dla ze-
społu przy piłce, ale… nie mogli strzelać do 

bramki! Przecież zawodnik neutralny to też 
zawodnik, który powinien (i na pewno chce) 
realizować cele gry! Chce strzelać bramki! 
To jest kolejny przykład, gdzie nie do końca 
umiejętnie wprowadzona zasada, stwarza 
bardzo niemeczowe zachowania podczas gry.

Prosty przykład. Zawodnik neutralny 
otrzymuje podanie w najbliższym otoczeniu 
bramki rywali i… nikt go nie atakuje, bo 
obrońcy wiedzą, że nie może oddać strzału 
i musi szukać partnera! Nie uczmy takich 
zachowań! Nie stwarzajmy, jako trenerzy, 
takich sytuacji, których potem w trakcie 
meczu nie chcielibyśmy oglądać. 

Warto też mieć na uwadze, aby w trakcie 
gier zmieniać zawodników neutralnych, za-
mieniać zawodników rolami. 

 B r a k  z a d a n i a  
p o  o d b i o r z e  p i ł k i
Zdarza się tak, że zastosowane ćwiczenie 

lub gra nie uwzględniają faz przejściowych. To 
bardzo duży błąd. Jednak wynika to z tego, 
że nie przewidziano zadania dla zawodnika 
po odbiorze piłki. Przykłady takich aktywności 
jest sporo. Najpopularniejszymi są pojedynki 
lub popularne ronda. Na czym to polega?

W przypadku pojedynku często skupiamy 
się na zawodniku grającym w ataku i jego 
zadanie jest oczywiste, ograć przeciwnika 
i strzelić bramkę. Co natomiast, jeśli obrońca 
odbierze piłkę? Widziałem niejednokrotnie, 
że w takiej sytuacji zawodnicy się zatrzy-
mują i zaczyna następna para! Pytanie tylko 
dlaczego?! Kiedy w meczu zawodnik zaraz 
po odbiorze piłki nie ma presji? Kiedy może 
sobie spokojnie spacerować z piłką? Czy nie 
powinien jej od razu podać lub prowadzeniem 
zdobyć określonej przestrzeni? Oczywiście, 
że tak! To w takim razie, czemu na treningu 
w grze np. 1 × 1 po odbiorze piłki jest koniec 
ćwiczenia? A wystarczy tylko dołożyć min. 
jedną bramkę lub wyznaczyć strefę do której 
zawodnik po odbiorze piłki musi ją wprowa-
dzić i już mamy mecz! Już odwzorowujemy to, 
co się dzieje podczas gry właściwej.

Podobnie sytuacja wygląda w przypad-
ku gier typu rondo. Czy najpopularniejsza 
wersja „dziadka” zawiera zadanie po od-
biorze piłki? Oczywiście, że nie! Zawodnik 
w środku odebrał piłkę i następuje przerwa 
w grze, podczas której zawodnicy zamie-
niają się rolami. Ale czy jesteśmy na to 
skazani? Zdecydowanie nie i w przypadku 
tego typu gier też warto dołożyć zadanie dla 
zawodnika po odbiorze piłki, a tym samym 
uwzględnić w grze fazy przejściowe! 

Sposobów jest kilka, a najpopularniej-
sze z nich to zagranie po odbiorze do 
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1 × 1

1 × 1

GRAFIKA 1B. Gra 1 × 1 
z fazami przejściowymi

GRAFIKA 1A. Gra 1 × 1 
bez faz przejściowych

GRAFIKA 2A. Rondo 4 × 2 
bez faz przejściowych

GRAFIKA 2B. Rondo 4 × 2 
z fazami przejściowymi

GRAFIKA 2C. Rondo z fazami 
przejściowymi – dodatkowe strefy

GRAFIKA 2D. Rondo z fazami 
przejściowymi – wyprowadzenie za strefę

GRAFIKA 2E. Rondo z fazami 
przejściowymi – gra 1 × 1

GRAFIKA 2F. Rondo z fazami 
przejściowymi – gra 1 × 1 (bokiem, tyłem)
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 wyznaczonych bramek (poza polem gry), 
wyprowadzenie piłki poza pole gry (możliwy 
pojedynek), utrzymanie piłki w posiadaniu 
przez określony czas lub wymiana określo-
nej liczby podań po odbiorze, w przypadku 
gry na nieco większej przestrzeni.

Bez względu na rodzaj środka treningo-
wego oraz główny akcent, na który chcemy 
kłaść nacisk, nigdy nie powinniśmy lek-
ceważyć i pomijać faz przejściowych. Jeśli 
każda forma treningowa będzie zawierała 
zadania po stracie i odbiorze piłki to potem 
dokładnie takich samych zachowań możemy 
się spodziewać w trakcie meczu. Natomiast 
jeśli będziemy nauczać złych nawyków, po-
mijając zadania po stracie lub odbiorze piłki, 
reakcja zawodników w trakcie meczu będzie 
dokładnie taka sama… czyli żadna.

G r a  n a  w i e l e  b r a m e k
Zapewne zdecydowanie częściej można 

ten zabieg zaobserwować w treningu dzieci 
niż w piłce seniorskiej, jednak zdarza się, 
że w grach wykorzystuje się kilka bramek. 
Oczywiście ten zabieg ma bardzo dużo 
zalet, zwłaszcza na etapie nauczania i nie 
zamierzam tutaj obalać całej filozofii Horsta 
Weina. Jednak warto się pochylić nad tym, 
co tak naprawdę nam daje takie rozwiąza-
nie, a jakie potencjalne zagrożenia mogą 
wystąpić bądź jakie modyfikacje wprowa-
dzić, aby zbliżyć się do gry właściwej.

Jeśli chodzi o zalety to najprościej mówiąc 
gry z wykorzystanie kilku bramek rozwijają 
myślenie u zawodników. Zdecydowanie 
częściej oni muszą podejmować decyzję, 
nawet w najmniejszych grach. Możliwość 
zmiany kierunku ataku, zmiany celu ata-
ku, a wszystko to przy ocenie sytuacji po-
woduje, że dzieci bardzo szybko nabierają 
pierwszego doświadczenia. Pierwsze błędne 
decyzje oraz wyciąganie wniosków w ko-
lejnych sytuacjach. Można powiedzieć, że 
najmłodsi odkrywają piłkę, wiele nowych 

możliwości i  różnych rozwiązań w podob-
nych sytuacjach. To jest niepodważalna 
zaleta, zwłaszcza jeśli chodzi o trening naj-
młodszych adeptów futbolu. Jednak wraz z 
rozwojem zawodników, trzeba pamiętać, że 
dążymy do wychowania piłkarzy, którzy będą 
jednak w trakcie rywalizacji mieli tylko jeden 
cel – bramka (jedna!) przeciwnika.

Jednak część trenerów nieco błędnie in-
terpretuje używanie dodatkowych (wielu) 
bramek. Przykład? Gra w ataku pozycyjnym, 
na dużą bramkę, ale żeby zawodnicy wyko-
rzystywali boczne sektory boiska to na liniach 
końcowych w tych sektorach ustawione małe 
bramki. Cel? Zagrać piłkę do jednej z nich. 
Czego to uczy w kontekście gry właściwej?

Ale już jedna modyfikacja tej samej gry, 
polegająca na dodaniu np. otwartych bra-
mek, wyznaczających określone sektory 
boiska, które zespół musi najpierw zdobyć, 
zanim wykona atak na dużą bramkę zmienia 
sytuację. Różnica może niewielka, ale jednak 
ważna, jeśli chcemy nauczać właściwych 
nawyków i cały czas szukać gry w grze.

W s p ó l n y  c e l  r y w a l i z a c j i
Kolejnym elementem, z którym spo-

tkałem się nawet podczas stażu w dużej 
akademii za granicą, jest wspólny cel ry-
walizujących zawodników (zespołów). Już 
sama definicja gry sportowej (rywalizacji) 
sugeruje, że dwie strony dążą do realizacji 
sprzecznych celów w ramach określonych 
reguł postępowania. Skąd zatem pomysł, 
aby zastosować wspólny cel w rywalizacji?

Najlepszym przykładem takiego środka 
treningowego, który pewnie zna większość 
środowiska trenerskiego jest gra 1 × 1, 
gdzie zawodnicy ustawieni obok siebie star-
tują do piłki, zagranej najczęściej przez tre-
nera, i rywalizują kto strzeli bramkę. Wspólny 
cel! Nie ma kierunków ataku, a obaj zawod-
nicy dążą do strzelenia gola do tej samej 
bramki. Jak bardzo mnie to zdziwiło, kiedy 

jeden z  zawodników, z owej wspomnianej 
akademii, podczas ćwiczenia odebrał piłkę 
koledze, który był przy niej pierwszy i od razu 
oddał strzał do bramki, której dopiero co bro-
nił. Zapewne nie jest to częsty obrazek, ale 
modyfikacji takiej gry widziałem na naszym 
podwórku wiele. Jedna z nich zakłada, że kto 
pierwszy dotknie piłki ten atakuje, automa-
tycznie drugi zawodnik staje się obrońcą. Też 
moim zdaniem jest to sytuacja nie do końca 
zgodna z duchem gry, bo zawodnik biegnąc 
do piłki w takiej sytuacji, powinien znać swo-
je zadanie, wiedzieć, jaką rolę pełni.

To samo ćwiczenie byłoby zdecydowanie 
lepsze, jeśli w momencie startu do piłki trener 
określiłby, kto jest atakującym, np. podając 
imię zawodnika z pary bądź wskazując kolor 
oznacznika. Do pełni satysfakcji, dla mnie 
jako trenera, byłoby wyznaczenie zadania dla 
obrońcy, o czym wcześniej pisałem. Zadanie 
„Wybij piłkę” mnie nie satysfakcjonuje.

Wyżej przytoczone elementy, to tylko 
kilka przykładów tego, co często ma za-
stosowanie w naszych treningach, ale nie-
koniecznie spotkamy się z tym w trakcie 
gry. Jednak czy na pewno wprowadzenie 
zasady, która nigdy nie będzie miała miej-
sca w trakcie gry właściwej to jest błąd?

Trenerzy bardzo lubią oceniać, najchętniej 
innych. Wiele razy słyszałem krytykę różnych 
gier czy ćwiczeń w środowisku trenerskim, 
gdzie jedynym kryterium był fakt, że „nie 
ma tego w meczu”! Powyższych elementów 
(i nie tylko tych) też w meczu nie doświad-
czymy, jednak czy na pewno ich zastosowa-
nie w procesie treningowym to błąd? Trener 
musi mieć świadomość, jaki ma cel, co 
chce osiągnąć, tworząc środek treningowy 
oraz dobierając do niego dodatkowe zasady 
(ograniczenia). Jak we wszystkim zawsze 
trzeba szukać złotego środka, bo jednej, 
słusznej drogi nie zna nikt. Ale warto się za-
stanowić, co zyskamy, a czym ryzykujemy, 
wprowadzając „niemeczowe” warunki.

1 × 1

1 × 1

GRAFIKA 3B. Gra na wiele bramek (niepoprawna)GRAFIKA 3A. Gra na wiele bramek (poprawna)


