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Filozofia i cel 

• Celem szkolenia w strukturach Stowarzyszenia GKS Piast Gliwice jest wychowanie 

osób świadomych swoich sportowych korzeni, kontynuujących  ducha sportowej 

rywalizacji na wzór swoich poprzedników, rozwój swojej wartości – jako godnego 

człowieka i uczciwego sportowca.  

• Chcemy, aby nasi wychowankowie stanowili filar moralny, na którym na dalszym 

etapie szkolenia w GKS Piast S.A zbudują zawodnika amatora/profesjonalisty dumnie 

reprezentującego barwy i symbole klubowe. 

• Proces edukacji i szkolenia odbywa się pod czujnym okiem profesjonalnych trenerów, 

fizjoterapeutów, lekarzy i wychowawców - to oni są gwarantem, że młodzi zawodnicy 

zasilą w przyszłości pierwszy i drugi zespół Niebiesko-Czerwonych. 

 

Wartości które chcemy pielęgnować 

Pamiętaj o korzeniach klubu: 

• 18-go czerwca 1945 r. w klubie „Perełka” mieszczącym się przy ul. Zwycięstwa 

powołano do życia organizację sportową, która nazajutrz w Urzędzie Miejskim 

zarejestrowano pod nazwą KS Piast Gliwice. W skład pierwszego zarządu weszli 

głównie repatrianci ze wschodu. Pierwszym prezesem klubu został ówczesny 

prezydent Gliwic Wincenty Szpaltowski. 

• Fuzja KS Piast z GKS Gliwice w 1964 r. Ukonstytuowała nowy klub pod nazwą GKS 

„Piast” , który stał się od tamtej pory największym i najbardziej prężnym klubem w 

całym województwie Katowickim. W okresie największego rozwoju, który przypada 

na prezesurę Lesława Kusia (lata 1968/74) w klubie działało 16 sekcji, sport 

uprawiało około 5 tysięcy zawodniczek i zawodników, co stawiało Piasta drugim do 

liczby członków po warszawskiej Legii klubem. 

Pamiętaj że nie jesteś pierwszym wychowankiem: 

• Ryszard Kałużyński, Jerzy Apostel, Grzegorz Żmuda, Andrzej Śliz, Krzysztof Bojda, 

Marcin Żemajtis, Mateusz Pawlik, Gontarewicz Kazimierz, Lesław Dunajczyk, Marek 

Majka, Marian Wasilewski, Jarosław Kaszowski, Tomasz Podgórski, Dawid Cholewa, 

Krzysztof Szumski, Łukasz Janczarek, Wojciech Dąbrowski, Michał Filipowicz, 



   
Daniel Iwan, Maciej Mizgajski, Marek Gładkowski, Piotr Wysogląd, Mateusz 

Bodzioch, Łukasz Winiarczyk. A w ostatnich latach: Glik Kamil, Murawski 

Radosław, Gojko Denis, Dziczek Patryk, Krakowczyk Łukasz, Kurek Krzysztof, Piotr 

Kwaśniewski, 

 

STRUKTURA SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ  
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Priorytety przy budowie modelu szkolenia: 

- Narodowy Model Gry, 

- Nowoczesne nauczanie i doskonalenie gry w piłkę nożną, 

- dostępna infrastruktura treningowa, 

- doświadczenie kadry trenerskiej, 

- specyfika regionu, 

- możliwości finansowe. 

 

 

 

Budowa jednostki treningowej oparta na schemacie gra- analiza –gra  
(gra bez ingerencji trenera – część główna n1 realizowana zgodnie z programem – gra nr. 2 

zawierająca elementy części głównej nr1 – część główna nr 2 zawiera elementy techniczno-

taktyczne zgodne z programem – gra nr 3. Realizacja nauczanych elementów w grze.) 

 

 

 

 

 

 

 



   
Treści do realizacji w poszczególnych etapach szkolenia. 

 

SKRZAT U 5/6-7 (JUNIOR G2 i G1) 

Cele do realizacji: 

• zachęcanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach, 

• wypracowanie pozytywnego nastawienia do gry w piłkę nożną, 

• opanowanie umiejętności piłkarskich wystarczających do przeżywania radości 

z uczestnictwa w małych grach. 

Kluczowymi działaniami realizowanymi w tym okresie są: 

- prowadzenie i ochrona piłki, 

- drybling, 

- przyjęcie kierunkowe, 

- strzały, 

- odbiór piłki. 

Organizacja zajęć: 

• wymiary boiska: 20-25/15-20m 

• liczba zawodników 4x4, 

• liczba treningów 2-3 x w tygodniu, 

• czas zajęć: 60’.  

 
 

Działania indywidualne w ataku: 

1. Prowadzenie piłki. 

- prowadzenie krótkie lub dalekie w zależności od ustawienia przeciwnika, 

- częste zmiany kierunku prowadzenia, 

- wybór części stopy, umożliwiające szybkie prowadzenie, 



   
- ochrona piłki poprzez: ustawieni się między piłką a przeciwnikiem, stabilna 

postawę(obniżenie środka ciężkości ciała), pracę ramion w celu oddalenia 

przeciwnika. 

2. Drybling: 

- zmiana tempa i kierunku prowadzenia, 

- przyspieszenie po minięciu przeciwnika, 

- ruch zwodny mający na celu wprowadzenia przeciwnika w błąd. 

 

Działania indywidualne w obronie: 

1. Próba odbioru lub wybicia piłki w momencie utraty kontroli przez przeciwnika. 

2. Ustawienie boczne w stosunku do przeciwnika. 

 

 

ŻAKI U8 i U9 (JUNIOR F2 i F 1) 

Cele do realizacji: 

• rozwijanie koordynacji ruchowej, 

• kształtowanie szybkości, 

• rozwijanie techniki indywidualnej poprzez ćwiczenia i gry, 

• rozwijanie taktyki indywidualnej poprzez małe gry. 

Organizacja zajęć: 

• wymiary boiska: 45/30m,  

• liczba zawodników 5x5, 

• liczba treningów: 3 + mecz 

• czas 60-75’ 

 

 
 

 



   
Działania indywidualne w ataku – przyjęcie piłki: 

- przed przyjęciem: ruch ,nie ma przyjęcia w miejscu, ocenić położenie przeciwnika 

(percepcja) tak, aby odpowiednio się ustawić, 

- w czasie przyjęcia: przyjęcie kierunkowe w przestrzeń wolną od przeciwnika, w 

sytuacji bliskiego kontaktu z przeciwnikiem próba minięcia go zwodem, użycie 

odpowiedniej części stopy, umożliwiającej dokładne przyjęcie, 

- po przyjęciu: piłka w ruchu, obserwacja pozycji współpartnerów (percepcja), 

wykonanie innego działania, np. podania. 

Działania indywidualne w obronie – odbiór piłki: 

- odpowiednie ustawienie w defensywie, 

- odbiór piłki: przez wyprzedzenie, w momencie przyjęcia, po przyjęciu. 

 

ORLIKI U10/11 (JUNIOR E2 i E1) 

Cele do realizacji: 

- rozwijanie techniki indywidualnej poprzez ćwiczenia i gry, 

- kształtowanie koordynacji ruchowej, 

- kształtowanie szybkości, 

- rozwijanie myślenia taktycznego w fazach atakowania i bronienia. 

Organizacja zajęć: 

• wymiary boiska: 56/30m,  

• liczba zawodników 7 x 7, 

• liczba treningów: 3 + mecz 

• czas 75’-90’ 

 

Działania indywidualne w ataku – podanie piłki: 

- przed podaniem: ocena sytuacji (percepcja), podniesienie głowy w celu wybrania 

odpowiedniego kierunku podania i dostosowania siły do odległości od współpartnera, 

odpowiednie ustawienie ciała, min. Nogi postawnej w stosunku do zamierzonego 

kierunku podania, 

- podanie: użycie odpowiedniej części stopy lub ciała do skutecznego podania; użycie 

odpowiedniej siły, adekwatnej do odległości od współpartnera; podanie w 

odpowiednim kierunku, najlepiej pionowe lub skośne, gwarantujące zdobycie 

przestrzeni na boisku; 



   
- po podaniu: wbiegnięcie na pozycję, ruch; obserwacja pola gry, zajęcie pozycji jakiej 

wymaga dana sytuacja; uwolnienie się od krycia i pokazanie się do gry. 

Działania indywidualne w ataku bez piłki – wybiegnięcie na pozycję: 

- przyjęcie odpowiedniej pozycji ciała, 

- percepcja, zawodnik wychodzący na pozycję widzi kolegę, piłkę i przeciwnika, 

- wyjście z tzw. Cienia, 

- mając przeciwnika na plecach, ruch „od i do piłki” w celu zgubienia broniącego, 

- odpowiedni „timing” wyjścia na pozycję. 

Działania indywidualne w obronie –krycie: 

- identyfikacja, czyli wybór zawodnika, którego należy kryć, 

- ustawienie między przeciwnikiem a bramką, 

- kontrola przeciwnika, 

- stały kontakt wzrokowy z piłką, 

- dopasowanie odległości krycia w zależności do odległości od piłki (krycie luźne lub 

ścisłe), 

- ustawienie się bokiem do napastnika (widząc i przeciwnika i piłkę). 

 

Systematyka ewaluacji w nauczaniu zachowań taktycznych do ustawienia wyjściowego  

(11x11) 1-4-3-3 . 

Ustawienie 1–2–1 w piłce 4-osobowej (4 × 4) – ustawienie wyjściowe w kształcie rombu 

 

Ustawienie główne 1-1-2-1 i ustawienie alternatywne 1–2–1–1 w piłce 5-osobowej (5 × 5): 

  

Ustawienie główne 1–2–3–1 i ustawienie alternatywne 1–3–3 w piłce 7-osobowej (7 × 7) 



   

 

Ustawienie główne 1–4–3–1 i ustawienie alternatywne 1–3–2-3 w piłce 9-osobowej (9 × 9): 

 
 

 

Taktyka – podstawy do realizacji modelu gry 

 

Przyjęte do realizacji fundamenty gry w kategoriach „Żak” i „Orlik” 

W ataku W obronie 
1. Zdobywanie przestrzeni. 

- przemieszczanie się zawodnika z 

piłka w kierunku bramki przeciwnika 

(zdobywanie terenu), 

- geometria ataku 

 

1. Zapobieganie zdobywaniu 

przestrzeni: 

- próba odbioru piłki, 

- opóźnianie akcji, 

- kierowanie przeciwnika do stref 

najmniejszego zagrożenia. 

2. Wsparcie zawodnika przy piłce: 

- ustawienie szerokie i głębokie, 

- wyjście z cienia, 

- geometria ataku. 

2. Krycie: 

- krycie zawodników bez piłki, 

- zawężenie działań (obrona zwarta). 

3. Asekuracja ofensywna: 

- ustawienie względem gracza z piłką 

w sposób, który pozwoli mu na 

swobodne operowanie, 

- zabezpieczenie miejsca wokół piłki 

na wypadek straty. 

4. Asekuracja defensywna: 

- zabezpieczenie pojedynku 1x1 

(asekuracja, podwajanie), 

- kierowanie przeciwnika do stref 

mniejszego zagrożenia. 

1. Tworzenie przewagi liczebnej wokół 

piłki 

 

5. Zapobieganie przewadze liczebnej 

przeciwnika. 

2. Mobilność: 

- ciągły ruch zawodników, 

- piłka w ruchu, 

- wyjście na pozycję. 

3. Utrzymanie odległości w zwartej 

obronie: 

- obrona na zawężonym polu gry, 

- asekuracja. 

 


