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Od Autorów
Oddajemy w Wasze ręce dość obszerne opracowanie dotyczące treningu
piłkarskiego. Niech jednak nie przeraża Was ilość stron do przeczytania.
Naszym celem było bowiem poruszenie jak największej liczby tematów
dotyczących samego sposobu trenowania oraz aspektów około treningowych.
Język, którym napisany jest Poradnik jest na tyle uniwersalny, że nie
potrzebujesz specjalistycznej wiedzy z zakresu przygotowania fizycznego,
dietetyki czy chociażby fizjologii, aby zrozumieć zawarte w nim treści oraz
zastosować je w praktyce. Przygotowując Poradnik staraliśmy się skupić na
rzeczach najważniejszych dla zawodnika piłki nożnej, ale jednocześnie
chcieliśmy poruszyć taką ilość tematów, która pozwoli Ci w sposób
kompleksowy przygotować się do wyzwań stawianych przez ten sport.
Wśród poruszanych w tym Poradniku zagadnień znajdziesz:
· odżywianie piłkarza,
· wydolność tlenową i beztlenową w piłce nożnej,
· trening szybkości biegowej i szybkości reakcji,
· elastyczność zawodnika,
· rozwój układu mięśniowego,
· regeneracja i odpoczynek.
Mamy nadzieję iż forma Poradnika oraz informacje w nim zawarte będą
stanowiły dla Ciebie podstawę sposobu, w który trenujesz. Chcąc bowiem
osiągnąć odpowiednio wysoki poziom umiejętności piłkarskich musisz bowiem
poświęcić

sporo czasu na treningi indywidualne poza klubem oraz

odpowiednie przygotowanie się do treningów oraz meczy.
Zachęcamy do korzystania z wiedzy zawartej w Poradniku i życzymy jak
najlepszych osiągnięć na boisku. Pamiętaj! Wiedza i zaangażowanie to klucz do
sukcesu.
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„Kluczem do sukcesu jest pewność siebie,
natomiast kluczem do pewności siebie
jest dobre przygotowanie”
- Arthur Ashe

STR 10

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL

ROZDZIAŁ 1
Kalendarz zawodnika piłki nożnej

ROZDZIAŁ 1

Kalendarz zawodnika piłki nożnej

Kalendarz zawodnika piłki nożnej dzieli się na 6 okresów. Dokładne daty
rozpoczęcia każdego z okresów mogą się różnić pomiędzy kolejnymi sezonami
oraz w zależności od klasy rozgrywkowej, w której występujesz.
Okres 1:
Okres wakacyjny – okres ten rozpoczyna się w połowie czerwca, po
ostatnim meczu ligowym rundy wiosennej i trwa przez około 4
tygodnie do połowy lipca.
Okres ten powinien być wykorzystany przez zawodnika na regenerację,
zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. W tym okresie
zawodnicy powinni planować wszelkie wyjazdy wakacyjne, po to, aby być
obecnym na treningach przez pozostałą cześć sezonu. W tym okresie programu
przygotowania fizycznego przestrzegaj następujących wytycznych:
· nie przybieraj na wadze, staraj się nie przytyć nawet 1 kg,
· jeśli nie jesteś w optymalnej wadze staraj się wykorzystać ten okres, aby
zrzucić zbędne kilogramy,
· nie trenujesz więc nie musisz jeść tyle co w sezonie zasadniczym oraz
okresie przygotowań do sezonu,
· oderwij się od piłki nożnej, rekreacyjnie uprawiaj inne sporty
(koszykówka, siatkówka, rower, pływanie) nie zaleca się całkowitej
nieaktywności fizycznej.
Okres 2:
Pre-season (okres przygotowawczy) – okres ten rozpoczyna się od
połowy lipca (po zakończonych wakacjach) i trwa przez 4 tygodnie
do połowy sierpnia (rozpoczęcie sezonu, pierwszy mecz ligowy
rundy jesiennej).
Okres ten oznacza powrót do ciężkiej pracy i wysiłku fizycznego po okresie
regeneracyjno – wakacyjnym. 4 tygodnie ciężkich treningów przed
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rozpoczęciem zmagań ligowych zapewnią zawodnikowi piłki nożnej ból i łzy.
Bez bólu i ciężkiej pracy jednakże nie ma wyników (No Pain, No Gain). Jeśli
marzysz o karierze profesjonalnego zawodnika weź sobie to powiedzenie do
serca. Jeżeli odpuścisz ten okres przygotowań do sezonu zostaniesz
prawdopodobnie odsunięty od podstawowego składu przez trenera. W okresie
tym spodziewaj się zarówno sesji siłowych, biegowych jak i techniczno –
taktycznych. Jeżeli należycie dbałeś o własne ciało w okresie wakacyjnym Preseason przygotuje cię optymalnie do rozpoczynającego się sezonu.
Okres 3:
In – season – sezon zasadniczy zwykle rozpoczyna się w połowie
sierpnia i trwa do połowy listopada (runda jesienna).
W okresie sezonu zasadniczego głównym celem programu przygotowania
fizycznego będzie podtrzymanie formy osiągniętej w fazie przygotowań do
sezonu (pre-season), a także praca nad brakami kondycyjnymi wybranych
zawodników. Podczas rundy jesiennej szczególnie duży nacisk kładziony
będzie na zapobieganie kontuzjom zawodników lub ewentualną rehabilitację
drobnych urazów nabytych w trakcie meczów ligowych. Treningi siłowe
zawierać będą głównie ćwiczenia z zakresu treningu funkcjonalnego, a także
elementy ćwiczeń plyometrycznych. Sesje biegowe będą miały na celu
podtrzymanie dynamiki zawodników oraz poprawę szybkości startowej
i szybkości reakcji. W tym okresie jest ważne abyś cały czas był bliski swojej
optymalnej formy. Możesz to osiągnąć jeżeli:
· pozostajesz zdyscyplinowany na, jak i poza boiskiem,
· dobrze się odżywiasz i odpowiednio odpoczywasz,
· wykazujesz maksymalne zaangażowanie w treningi przygotowania
fizycznego,
· podczas sesji techniczno – taktycznych pracujesz na maksymalnych
obrotach, podstawowe założenie brzmi „Practice Fast, Play Fast”.
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Okres 4:
Off – season - okres ten trwa od połowy listopada (ostatni mecz
ligowy rundy jesiennej) do połowy lutego. Okres off-season
dzielimy na 3 fazy: I faza 4 tygodnie, II faza 4 tygodnie, III faza 4
tygodnie.
W tym okresie program przygotowania fizycznego skupiać się będzie na
następujących elementach:
·

I faza – rozwój mięśni zawodnika, przygotowanie bazy do pracy nad siłą
– praca nad wszystkimi partiami ciała, zarówno górne jak i dolne,

·

II faza – rozwój siły zawodnika – wykonywane ćwiczenia będą
specyficzne dla piłki nożnej, obciążenia wzrastają, ale liczba powtórzeń
się zmniejsza,

·

III faza – rozwój siły oraz mocy zawodnika, praca nad bazą aerobową –
praca nas rozwojem siły i mocy zawodnika oznacza wykonywanie
mniejszej liczby powtórzeń, ale z dużymi obciążeniami i dynamicznie,
dłuższe przerwy między seriami.

Okres 5:
Pre – season (okres przygotowawczy) – okres ten rozpoczyna się
w połowie lutego i trwa do końca marca (pierwszy mecz rundy
wiosennej) czas trwania to około 6 tygodni.
Podobnie jak w przypadku letniego okresu Pre-season przygotuj się na ciężką
pracę, która przygotuje Cię odpowiednio do rundy wiosennej sezonu. Tym
razem okres ten będzie trwał około 6 tygodni. Przygotuj się na sesje zarówno
siłowe jak i biegowe.
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Okres 6:
In – season (sezon zasadniczy) – okres ten rozpoczyna się
pierwszym meczem ligowym rundy wiosennej i trwa do połowy
czerwca (ostatni mecz rundy).
W okresie sezonu zasadniczego głównym celem programu przygotowania
fizycznego będzie podtrzymanie formy osiągniętej w fazie przygotowań do
sezonu (Pre-season), a także praca nad brakami kondycyjnymi wybranych
zawodników. Podczas rundy jesiennej szczególnie duży nacisk kładziony
będzie na zapobieganie kontuzjom zawodników lub ewentualną rehabilitację
drobnych urazów nabytych w trakcie meczów ligowych. Treningi siłowe
zawierać będą głównie ćwiczenia z zakresu treningu funkcjonalnego, a także
elementy ćwiczeń plyometrycznych. Sesje biegowe będą miały na celu
podtrzymanie dynamiki zawodników oraz poprawę szybkości startowej
i szybkości reakcji. W tym okresie jest ważne abyś cały czas był bliski swojej
optymalnej formy. Możesz to osiągnąć jeżeli:
· pozostajesz zdyscyplinowany na jak i poza boiskiem,
· dobrze się odżywiasz i odpowiednio odpoczywasz,
· wykazujesz maksymalne zaangażowanie w treningi przygotowania
fizycznego,
· podczas sesji techniczno – taktycznych pracujesz na maksymalnych
obrotach, podstawowe założenie brzmi „Practice Fast, Play Fast”.
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Formuła pozwalająca zawodnikowi piłki nożnej w optymalny sposób
przygotować się pod względem fizycznym jest bardzo prosta. Pamiętaj! Nie
ma żadnej drogi na skróty, magicznych pigułek lub czarodziejskich mikstur.
Długoterminowe zaangażowanie w treningi jest konieczne, aby osiągnąć,
a potem utrzymać Twój optymalny potencjał fizyczny. Wielu zawodników
pozostaje zdyscyplinowanych przez jedną sesję, tydzień lub przez miesiąc, ale
tylko prawdziwy profesjonalista pozostaje zaangażowany w to co robi przez
całą swoją karierę.
Do niedawna programy przygotowania fizycznego dla piłkarzy opierały się na
programach opracowanych dla kulturystów, ciężarowców lub zawodników
lekkoatletycznych. Pomimo, iż występują pewne podobieństwa pomiędzy
potrzebami treningu siłowego piłkarza i wymienionych wyżej sportowców, są
też jednak duże różnice w potrzebach. Zawodnik piłki nożnej powinien
poświęcić większość swojego czasu na studiowanie, trening oraz grę w piłkę
nożną. Czas pozostały na treningi kondycyjne jest ograniczony. Dlatego też
program przygotowania fizycznego powinien maksymalnie wykorzystywać
ograniczony czas, być efektywny, bezpieczny i kompatybilny z wymaganiami
pierwszego trenera.
Profil fizyczny zawodnika składa się z 7 komponentów. W dalszej części
poradnika zajmiemy się każdym z tych elementów bardziej szczegółowo.
1. Odżywianie.
2. Wydolność tlenowa i beztlenowa.
3. Trening szybkości biegowej i szybkości reakcji.
4. Rozwój umiejętności technicznych.
5. Elastyczność.
6. Rozwój układu mięśniowego.
7. Odpoczynek i regeneracja.
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„Ciężko jest pokonać człowieka,
który nigdy się nie poddaje”
- Babe Ruth
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Naszym głównym założeniem w sferze odżywiania jest podniesienie jakości
Twojego życia, nie tylko poprawa wyników sportowych. Aby osiągnąć Twój
pełny potencjał fizyczny musisz rozwinąć w sobie zdyscyplinowane podejście
do odżywiania, treningu i odpowiedniej ilości odpoczynku. Jak bardzo
zdyscyplinowany jesteś w sferze odżywiania? Aby to stwierdzić odpowiedz
sobie na następujące pytania: Czy …
· codziennie jesz śniadanie i czy podczas śniadania spożywasz około 25%
swojego dziennego zapotrzebowania na kalorie?
· jesz przynajmniej 3 posiłki dziennie?
· pomiędzy posiłkami spożywasz wartościowe przekąski, np. owoce?
· spożywasz produkty z wszystkich grup, węglowodany, białka, tłuszcze?
· spożywasz 60% zapotrzebowania kalorycznego z węglowodanów?
· ograniczasz spożycie tłuszczy do 25% zapotrzebowania kalorycznego?
· jesz przynajmniej 3 porcje owoców dziennie?
· jesz przynajmniej 1 porcję warzyw dziennie?
· spożywasz przynajmniej 25 gramów błonnika dziennie?
· pijesz przynajmniej 8 szklanek wody dziennie, aby uzupełnić straty
płynów poprzez pocenie się?
· unikasz diet niskokalorycznych i głodówek?
· zapobiegasz utracie więcej niż 1 kg wagi tygodniowo?
· starając się stracić zbędne kilogramy dbasz o to by wiedzieć jaką liczbę
kalorii maksymalnie możesz spożywać (nie minimalnie)?
· unikasz suplementów diety i produktów odchudzających?
· uśmiechasz się i odchodzisz daleko jeśli coś wydaje się zbyt piękne, aby
było prawdziwe?
Zawodnik piłki nożnej powinien interesować się tym jakiego rodzaju jedzenie
spożywa i w jakich ilościach. Powinieneś wytworzyć w sobie pozytywne nawyki
żywieniowe, które pozwolą Ci poprawić jakość życia i uniknąć problemów
zdrowotnych w przyszłości. Zawodników piłki nożnej obowiązuje
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bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych oraz
zażywania narkotyków.
Przyjmij do wiadomości, że nie ma żadnych magicznych pigułek, które dadzą
Ci więcej energii, uczynią cię szybszym czy też poprawią Twoje umiejętności
piłkarskie. Wewnętrzne zdyscyplinowanie, aby jeść zbilansowane posiłki
(złożone z normalnych produktów) jest jedyną „sekretną formułą”. Przez
zbilansowaną dietę rozumiemy dietę złożoną z normalnych produktów
(w odpowiednich ilościach) dostępnych w każdym sklepie spożywczym, a nie
dietę złożoną z produktów oznaczonych jako organiczne lub ekologiczne.
Złe nawyki żywieniowe dzisiaj będą miały poważne konsekwencje zdrowotne
jeszcze długo po zakończeniu Twojej kariery piłkarskiej. Te właśnie obawy
o przyszły stan zdrowia powinny być Twoją motywacją, aby rozwinąć w sobie
bardziej odpowiedzialne podejście do odżywiania. Dostępnych jest wiele
publikacji naukowych w dziedzinie odżywiania i należałoby zwrócić większą
uwagę na tą sferę treningu piłkarskiego. Polegaj na faktach nie na mitach
opowiadanych

przez

znajomych

lub

wątpliwej

jakości

telewizyjnych

specjalistów.
Nie musisz odwiedzać specjalistycznych sklepów ze zdrową żywnością, aby
znaleźć zdrowe produkty. Również dobrze możesz je znaleźć w swoim sklepie
osiedlowym. Nie ma takich produktów, które twoje ciało potrzebuje, których
nie mógłbyś nabyć w zwykłym sklepie spożywczym. Poza tym ceny są dużo
niższe niż w sklepach ze zdrową żywnością.
Rozpoznajemy 6 podstawowych składników odżywczych w jedzeniu, które
spożywamy. Zbilansowana dieta dostarczy ci odpowiednią ilość tych
składników odżywczych. Pamiętaj, że zwykły sklep spożywczy dostarczy Ci
wszystkie 6 składników odżywczych:
1. Węglowodany.
2. Tłuszcze.
3. Białka.
4. Witaminy.
5. Minerały.
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6. Woda.
3.1. Węglowodany.
Węglowodany są dla Ciebie najlepszym źródłem energii. Ludzkie ciało jest
w stanie rozkładać węglowodany na użyteczne źródła energii bardzo szybko.
Węglowodany są jak „paliwo rakietowe” w świecie produktów żywnościowych.
60 % twojego dziennego zapotrzebowania kalorycznego powinno pochodzić
z węglowodanów. Bardzo dobrym źródłem węglowodanów są: pieczywo,
ziarna zbóż, płatki owsiane, makarony, owoce i warzywa. Pamiętaj, aby unikać
w swojej diecie cukrów prostych (np. przetworzony cukier zawarty
w słodyczach), ich działanie jest natychmiastowe, ale bardzo krótkotrwałe.

3.2. Tłuszcze.
Tłuszcz jest słabym źródłem energii dla organizmu. Ciało ludzkie potrzebuje
dużo czasu, aby rozłożyć tłuszcz na wykorzystywalne źródła energii. Jeżeli
organizm nie jest w stanie rozłożyć tłuszczu na przydatne dla siebie źródła
energii, zaczyna magazynować go w formie tkanki tłuszczowej. Są dwa rodzaje
tłuszczy: nasycone i nienasycone. Do tłuszczów nasyconych zaliczamy między
innymi tłuszcze zwierzęce, które mogą mieć dewastujący wpływ na twoje
zdrowie jeżeli są spożywane w nadmiernych ilościach. Innymi źródłami
tłuszczy nasyconych są: masło, margaryna twarda, śmietana, dresingi do
sałatek, ser żółty, mleko tłuste, posiłki smażone na głębokim tłuszczu oraz
czekolada. Tłuszcze nienasycone są mniej szkodliwe dla zdrowia. Ich źródłem
są: oliwa z oliwek, olej kukurydziany, olej słonecznikowy. Tylko 25 % twojego
dziennego zapotrzebowania kalorycznego powinno pochodzić z tłuszczu.
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3.3. Białka.
Głównym zadaniem białek jest odbudowa i naprawa uszkodzonych mięśni.
Białka są przetwarzane przez organizm na aminokwasy wykorzystywane przez
mięśnie i inne tkanki. Białka są jednak słabym źródłem energii. Większość
ludzi spożywa więcej białka niż rzeczywiście potrzebuje. Dobrymi źródłami
białka są: chude mięsa, ryby, kurczak oraz nabiał. Dodatkowa suplementacja
diety w białko jest niepotrzebna i kosztowna. Wszystkie potrzebne do
prawidłowego funkcjonowania aminokwasy ludzkie ciało jest w stanie pobrać
ze zbilansowanej diety. Tylko 15 % twoje dziennego zapotrzebowania
kalorycznego powinno pochodzić z białek. Nie potrzebujesz w swojej diecie
więcej białek niż węglowodanów.
3.4. Witaminy.
Witaminy

są substancjami chemicznymi,

które „podtrzymują

życie”.

Występują jako katalizator metaboliczny, który reguluje wszystkie reakcje
chemiczne w organizmie. Ludzie często biorą witaminy, aby mieć więcej
energii. Pamiętaj! Witaminy nie dostarczają energii do organizmu. Produkty
żywnościowe są źródłem energii dla ciała. Zbilansowana dieta dostarcza
organizmowi więcej niż potrzebne ilości witamin dziennie. Pobieranie mega
porcji witamin dziennie jest niepotrzebne, a czasami może być nawet
szkodliwe.
3.5. Minerały.
Wyróżniamy

około

16

minerałów

niezbędnych

dla

prawidłowego

funkcjonowania ludzkiego ciała. Minerały formują w organizmie różnego
rodzaju struktury. Kości np. formowane są przy udziale wapnia. Minerały
odpowiedzialne są również za regulację procesów zachodzących w organizmie.
Np. żelazo zawarte w krwinkach czerwonych krwi odpowiedzialne jest za
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transport tlenu. Zbilansowana dieta dostarczy twojemu ciału odpowiednią
ilość minerałów.
3.6. Woda.
Twoje ciało składa się w większości z wody. Wszystkie systemy energetyczne
w twoim ciele są zależne od wody. Przedwczesne zmęczenie podczas meczu
lub wolna regeneracja po meczu może być rezultatem picia niewystarczającej
ilości wody każdego dnia. Większość piłkarzy żyje w stanie permanentnego
odwodnienia organizmu, który to stan znacznie pogarsza wyniki sportowe
piłkarza.
1 do 2 procent ubytku wagi ciała spowodowane odwodnieniem może
spowodować pogorszenie twoich wyników na boisku o około 15%. Piłkarze nie
piją odpowiedniej ilości wody przez co pogarszają swoje samopoczucie. Ten
problem pogarszany jest przez picie odwadniających napojów takich jak:
alkohol, kawa, herbata oraz napoje zawierające kofeinę. W normalnych
warunkach tracisz od 2 do 3 litrów wody dziennie. Ta ilość musi być przez
ciebie uzupełniona. Ponadto powinieneś wypijać dodatkowo około 8 szklanek
wody, aby pozostać dobrze nawodnionym w trakcie jak i poza treningami.

3.7. Wskazówki dotyczące nawadniania organizmu.
Skąd wiedzieć czy wypijasz wystarczającą ilość wody? Najprostsza metoda,
aby odpowiedzieć na to pytanie to obserwacja koloru moczu. Oddawany mocz
powinien być niemal przezroczysty. Jeżeli jest zabarwiony na żółto oznacza to,
że jesteś odwodniony. Następna metoda to sprawdzanie wagi swojego ciała.
Każda utrata kilograma wagi po treningach lub po meczu powinna być
uzupełniona jednym litrem wody. Litr wody waży bowiem około jednego
kilograma.
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Pragnienie nie jest zbyt dokładnym wskaźnikiem tego czy jesteśmy
prawidłowo nawodnieni. Uczucie pragnienia oznacza, że już jesteśmy
odwodnieni i należy uzupełnić płyny w organizmie. Wypijaj w takim
przypadku więcej wody niż podpowiada Ci twoje ciało, musisz bowiem
wprowadzić do organizmu dodatkową ilość wody, która pomoże Ci się
zregenerować.
Zawodnicy podatni na skurcze powinni spożywać większe ilości soli w okresie
wzmożonego pocenia się. Naukowcy odkryli bowiem, iż tracimy znacznie
większe ilości sodu niż pozostałych minerałów w okresie wzmożonego pocenia
się organizmu. Słone przekąski oraz sól kuchenna są zalecane w okresie
dużych upałów i dużej wilgotności powietrza.
Musisz również odpowiednio się nawadniać w okresie chłodniejszej pogody.
Mimo iż chęć picia zmniejsza się, właściwe nawodnienie organizmu nadal
pozostaje Twoim priorytetem.
Dwie godziny przed meczem staraj się wypić około 1 litra wody. Co około 15
minut w trakcie meczu podchodź do ławki rezerwowych i poproś o wodę.
Wypijaj około 200 ml.
Pamiętaj! Najlepszym suplementem diety jest woda.
3.8. Diety głodówkowe nie działają !
Diety głodówkowe lub jedzenie jednego dużego posiłku dziennie nie jest
dobrym rozwiązaniem, aby stracić wagę. Spowoduje to spowolnienie twojego
metabolizmu i sprawi, iż będzie ci trudniej spalić tłuszcz. Aby przyspieszyć
twój metabolizm trenuj aerobowo (trening tlenowy), jedz małe posiłki i jedz
często. 3 do 6 posiłków dziennie jest bardziej preferowane niż jeden lub 2 duże
posiłki. Częste jedzenie uczy Twoje ciało, że nie ma potrzeby przechowywać
zapasów tłuszczu potrzebnych do wytworzenia energii w przyszłości.
Utrata więcej niż jednego kilograma tkanki tłuszczowej tygodniowo jest
niemal niemożliwe. Co zatem z sytuacją, w której piłkarz po intensywnym

STR 28

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL

ROZDZIAŁ 3

Odżywianie

treningu w upalny dzień traci kilka kilogramów? Na wadze jesteś kilka
kilogramów lżejszy jednakże niewielka cześć utraty wagi jest spowodowana
spalonym tłuszczem. Skąd więc ta utrata wagi? Ten spadek wagi pochodzi
z twoich mięśni. Twoje mięśnie bowiem w głównej mierze bowiem składają
się z wody. Kiedy się pocisz tracisz wodę i tracisz na wadze. Kiedy tylko
uzupełnisz płyny, woda wraca do mięśni. Jest to zatem tylko chwilowa utrata
wagi, która zaniknie po uzupełnieniu poziomu wody w organizmie. Podobne
działanie ma sauna. Nie tracimy tkanki tłuszczowej, a jedynie wodę z naszych
mięśni.
Aby kontrolować ilość spożywanych kalorii dziennie powinieneś wiedzieć ile
kalorii znajduje się w jednym gramie danego produktu, a następnie policz
ilość spożywanych produktów i pomnóż tą wartość przez liczbę kalorii
w jednym gramie.
Wartości kaloryczne podstawowych grup produktów w Twojej diecie
przedstawiają się następująco:
· 1 gram tłuszczu – 9 kalorii
· 1 gram węglowodanów – 4 kalorie
· 1 gram białka – 4 kalorie.
Dostępne są również specjalne tabele z zawartością kalorii w konkretnym
produkcie, który spożywamy.
3.9. Przykładowa dieta tygodniowa.
Na następnej stronie prezentujemy przykładową dietę tygodniową dla
piłkarza. Jest to tylko przykład diety, do której możesz się całkowicie
dostosować, lub wprowadzić modyfikacje. Pamiętaj jednak o wszystkich
wskazówkach zaprezentowanych wcześniej w tekście.
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Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Śniadanie

Płatki owsiane z
rodzynkami i
miodem + jabłko i
banan

2 jajka
gotowane,
tosty z
ciemnego
pieczywa,
jabłko i banan

Muesli z
mlekiem +
jabłko i banan

Jajecznica z
tostami z
ciemnego
pieczywa +
dowolne owoce

Płatki owsiane
z rodzynkami i
miodem +
jabłko i banan

Muesli z
mlekiem +
jabłko i
banan

Jajecznica z
tostami z
ciemnego
pieczywa +
dowolne
owoce

Obiad

Kurczak z
warzywami i
makaronem

Kebab z
kurczaka w
tortilli

Kanapki z
ciemnego
pieczywa z
indykiem +
sałata i
pomidor

Kurczak i bekon
z
pełnoziarnistym
makaronem

Kanapki z
ciemnego
pieczywa z
tuńczykiem i
sałatą

Kurczak po
tajlandzku z
ryżem

Kurczak
pieczony +
makaron
pełnoziarnisty

Kolacja

Ryba grilowana z
ziemniakami i
zielonymi
warzywami

Grilowane
kiełbaski +
puree
ziemniaczane i
zielone
warzywa

Lasagna z
surówką

Grilowane piersi Ryba pieczona
z kurczaka +
z ryżem
ziemniaki i
warzywa

Schabowy z
ryżem i
warzywami

Spaghetti
bolognese
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3.10. Wskazówki dotyczące odżywiania i nawadniania w dniu
meczowym.
Wytyczne co do odżywiania i nawadniania organizmu w dniu meczowym
przedstawione zostały w formie poniższej klepsydry.

Jeżeli mecz ligowy rozpoczyna się o 11:00 duży posiłek powinieneś zjeść o
godzinie 8:00. Jeżeli mecz rozpoczyna się o godz. 14:00 posiłek jemy o 11:00,
itd.
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3.11. Kluczowe punkty do zapamiętania.

1. Węglowodany są najlepszym źródłem energii.
2. Suplementy diety nie są cudownym środkiem poprawiającym Twoją
wydolność. Równie dobrze poprawisz ją zdrowo się odżywiając.
3. 1% - 2% spadek masy ciała spowodowany odwodnieniem powoduje 15%
spadek wydolności organizmu.
4. W jednym gramie tłuszczu znajduje się 9 kalorii, natomiast w jednym
gramie węglowodanów tylko 4 kalorie.
5. Możesz jeść większość rzeczy dostępnych w sklepie, ale z umiarem.
Zbilansowana dieta jest tu kluczem.
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Wydolność tlenowa i beztlenowa jest drugim składnikiem profilu fizycznego
zawodnika piłki nożnej. Energia wykorzystywana przy grze w piłkę nożną
dostarczana jest do organizmu przez 2 podstawowe systemy energetyczne. Są
to: system tlenowy (aerobowy) i system beztlenowy (anaerobowy). Termin
aerobowy oznacza z wykorzystaniem tlenu, natomiast anaerobowy bez
wykorzystania tlenu.
System aerobowy wykorzystuje tlen znajdujący się w powietrzu, którym
oddychamy. Ćwiczenia aerobowe poprawiają zdolność organizmu do lepszego
transportowania tlenu (paliwa) do pracujących mięśni.
System anaerobowy czerpie energię z cząsteczki zwanej ATP (adenosine
triphosphate) i glikogenu. Oba elementy składowane są w naszych mięśniach.
Nasz organizm używa jedzenie, które spożywamy i przekształca je w ATP
i glikogen. Dając Ci obrazowy przykład, silnik samochodowy potrzebuje
benzyny, natomiast Twoje mięśnie potrzebują ATP i glikogenu. Ilość glikogenu
i ATP, która może być przechowywana w mięśniach jest ograniczona. Trening
interwałowy, siłowy i odpowiednia dieta poprawiają zdolność twoich mięśni do
przechowywania ATP i glikogenu. Poprawiają również efektywność systemu
anaerobowego do odnawiania tych źródeł energii.
Akt samego wykonywania ćwiczenia siłowego (np. wyciskanie na ławeczce) nie
ma dla piłkarza absolutnie żadnego znaczenia. Celem ćwiczeń siłowych, które
wykonujesz podczas treningu jest uszczuplenie zapasów ATP i glikogenu
w twoich mięśniach i ich ponowna odbudowa. Proces ten pomoże twoim
mięśniom na zachowanie większej ilości energii, którą będziesz potrzebował
podczas 90 minut meczu.
Zakładając, że poprzez chodzenie na siłownię i wykonywanie ćwiczeń, które
wykonują kulturyści lub ciężarowcy dobrze przygotujesz się do wymagań
boiska: jesteś w wielkim błędzie! Ćwiczenia te nie są w stanie odpowiednio
przygotować twój system aerobowy i anaerobowy do wymagań meczowych.
System aerobowy może być w różnych publikacjach oznaczany jako System
O2. System anaerobowy natomiast dzieli się jeszcze na dwa oddzielne systemy.
Systemy te oznaczamy jako System ATP-PC oraz System LA (lactic acid – kwas
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mlekowy). Systemy ATP-PC oraz System LA mają ograniczone zapasy energii,
np. spróbuj przebiec sprintem 400m pod górę najszybciej jak potrafisz.
Prawdopodobnie bardzo szybko się zmęczysz i nie dobiegniesz zbyt daleko. Po
przebiegnięciu kilkudziesięciu metrów będziesz łapał powietrze, a Twoje nogi
zaczną się trząść. Oznacza to, że właśnie wykorzystałeś cały dostępny glikogen
oraz ATP. Odpocznij przez chwilę, a twój organizm zacznie odbudowywać
zużyty glikogen i ATP. Jeżeli poczekasz jeszcze dłużej prawdopodobnie
będziesz w stanie powtórzyć to ćwiczenie.
Dobrze przygotowany program biegów interwałowych poprawi zdolność
Twoich mięśni do przechowywania większych ilości energii. Ćwiczenia
interwałowe pomogą również Twoim mięśniom szybciej się regenerować po
dużym wysiłku.
Innym razem zamiast próbować sprintem biec pod górę jak najszybciej
potrafisz,

biegnij

wolno

(truchtem)

całą

odległość

na

szczyt

góry.

Prawdopodobnie dotrzesz na szczyt bez większych problemów ponieważ
intensywność tego ćwiczenia jest niska, a większość wykorzystywanego
„paliwa” pochodzi z systemu aerobowego (tlen). Twoja zdolność do lepszego
wykorzystywania tlenu może być poprawiona poprzez trening aerobowy.
Poniższe zestawienie ilustruje w przybliżeniu przez jaki czas dany system
dostarcza energię do twoich mięśni przy wysokiej intensywności wysiłku:
System:

Dostępna energia:

Odległość:

ATP-PC

0 – 10 sekund

0 – 100 metrów

LA

11 – 60 sekund

100 – 400 metrów

O2 (tlenowy)

12 minut i więcej

1,5 km i więcej

Odpowiedni program biegowy uwzględniający czas trwania ćwiczenia,
intensywność i długość odpoczynku pomiędzy ćwiczeniami jest konieczny, aby
rozwinąć odpowiednio wszystkie z wymienionych wyżej systemów. Zbyt często
zawodnicy przywiązują zbyt małą wagę do odpowiedniej intensywności
ćwiczenia i długości przerw między nimi.
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Przygotowany program biegowy ma na celu odpowiednio rozwinąć wszystkie
systemy energetyczne wykorzystywane podczas gry w piłkę nożną. W okresie
OFF-SEASON uwaga skupiać się będzie głównie na systemie aerobowym.
W okresie PRE-SEASON następuje przekierowanie na rozwój systemu
beztlenowego. Energia wykorzystywana podczas meczu piłki nożnej pochodzi
głównie z Systemu ATP-PC i LA. Z tego też powodu interwały wykorzystywane
w czasie treningu nie powinny przekraczać 60 sekund i powinny się zmniejszać
wraz z progresją okresu przygotowawczego.

4.1. Ćwiczenia aerobowe.
Rozwój systemu aerobowego jest najbardziej efektywny gdy spełnione są
następujące kryteria:
· wykonywana czynność jest ciągła i rytmiczna (jogging, rower),
· wykonywana czynność angażuje większe partie mięśni,
· wykonywana czynność trwa przynajmniej przez 12 minut,
· wykonywana czynność odbywa się przy minimalnej intensywności na
poziomie 70 – 85% twojego tętna maksymalnego.
Twoje tętno jest kluczowe w przypadku treningu aerobowego niezależnie od
wykonywanej czynności: bieg na zewnątrz, bieg na bieżni elektrycznej, jazda
rowerem, wioślarz czy też aerobik na sali. Jeżeli twoje tętno podczas treningu
jest zbyt niskie, niewielkie lub żadne będą korzyści uzyskane przez system
aerobowy. Jeżeli twoje tętno jest zbyt wysokie inne systemy energetyczne są
rozwijane. Twoje tętno jest zdeterminowane przez intensywność i tempo
wykonywanego ćwiczenia niezależnie od tego czy jest to bieg, jazda rowerem
czy inna aktywność fizyczna.
Aby uzyskać pozytywne efekty treningu aerobowego musisz podnieść swoje
tętno do poziomu pomiędzy 70 a 85% tętna maksymalnego. Nazywamy ten
zakres twoim „obszarem treningu aerobowego”. Aby maksymalnie
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wykorzystać wykonywane przez ciebie ćwiczenia aerobowe musisz poznać swój
„obszar treningu aerobowego”.
Potrzebne ci będą następujące informacje, aby wyliczyć swój „obszar treningu
aerobowego”:
· wiek
· maksymalne tętno lub przewidywane maksymalne tętno,
· 70% swojego tętna maksymalnego,
· 85% swojego tętna maksymalnego.

4.2. Jak określić poziom tętna maksymalnego?
Twoje tętno maksymalne jest najwyższą liczbą uderzeń twojego serca na
minutę pod wpływem maksymalnego wysiłku. Najbardziej wiarygodną
i bezpieczną metodą określenia twojego tętna maksymalnego jest przejście
testów klinicznych. Nie mając jednak możliwości przejścia takich testów
można

wykorzystać

jedną

z

dostępnych

formuł.

Jest

kilka

formuł

pozwalających określić poziom Twojego tętna maksymalnego:
Formuła 1:

220 – wiek, np. 220 – 18 = 202 (202 przewidywane tętno

maksymalne dla osiemnastolatka.
85% intensywności przy tętnie maksymalnym 202
0.85 x 202 = 172 uderzenia na minutę
70% intensywności przy tętnie maksymalnym 202
0.70 x 202 = 141 uderzenia na minutę
Wykorzystując powyższą formułę wyliczyliśmy „obszar treningu aerobowego”
osiemnastoletniego zawodnika. Podczas treningu aerobowego powinien on
utrzymywać poziom swojego tętna pomiędzy 141 i 172 uderzenia na minutę.
Lepsze wyniki będą osiągane jeżeli poziom tętna będzie zbliżony do 172.
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208 – (0.7 x wiek), np. 208 – (0.7 x 18) = 195 (195

przewidywane tętno maksymalne dla osiemnastolatka).
85% intensywności przy tętnie maksymalnym 195
0.85 x 195 = 166 uderzenia na minutę
70% intensywności przy tętnie maksymalnym 195
0.70 x 195 = 137 uderzeń na minutę.
Wykorzystując powyższą formułę wyliczyliśmy „obszar treningu aerobowego”
osiemnastoletniego zawodnika. Podczas treningu aerobowego powinien on
utrzymywać poziom swojego tętna pomiędzy 137 i 166 uderzeń na minutę.
Lepsze wyniki będą osiągane jeżeli poziom tętna będzie zbliżony do 166.
4.3. Trening interwałowy.
System anaerobowy rozwija się najlepiej gdy spełnione są następujące
założenia:
· długość ćwiczenia wynosi od 1 do 60 sekund,
· przerwa pomiędzy kolejnymi interwałami jest odpowiednia i pozwala
organizmowi obniżyć tętno oraz uzupełnić zużyty glikogen i ATP:
ü kiedy używasz do określenia długości przerwy czasu, przerwa
powinna wynosić od 2.5 do 4 razy czas trwania biegu,
ü jeżeli opierasz się określając długość przerwy na swoim tętnie
musisz pozwolić, aby obniżyło się ono do odpowiedniego poziomu
(20 do 29 lat – 150 uderzeń na minutę, 30 do 39 lat – 140
uderzeń na minutę)
·

wykonywane ćwiczenie jest na tyle intensywne, że pozwala podnieść
poziom Twojego tętna do 90-100% tętna maksymalnego.
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Trening interwałowy jest najlepszym sposobem na rozwój wydolności systemu
anaerobowego. Wytyczne co do Twojego treningu interwałowego powinny
zawsze zawierać następujące elementy:
· czas, w którym powinieneś ukończyć ćwiczenie,
· długość przerwy pomiędzy interwałami,
· ilość powtórzeń.
Za każdym razem gdy biegasz powinieneś monitorować wymienione wyżej
elementy. Jeśli tego nie robisz możesz nie uzyskać żadnej poprawy w stosunku
do Twojej poprzedniej sesji. Przykład: jeżeli długość interwału wynosi 30
sekund, długość przerwy ustalamy pamiętając, że powinna wynosić minimum
2.5 razy czas biegu czyli w tym przypadku 1 minuta 30 sekund przerwy przed
następnym interwałem.
Podczas każdego ćwiczenia trenerzy powinni kontrolować czas każdego
interwału oraz długość przerwy pomiędzy nimi. Dystans, który pokonujesz
w tym czasie nie ma kluczowego znaczenia dla poprawy Twoich systemów
energetycznych. Intensywność oraz czas potrzebny na ukończenie ćwiczenia są
tu kluczowe.
4.4. Rozgrzewka przed bieganiem.
Odpowiednia rozgrzewka będzie zawsze przeprowadzana przed bardziej
intensywnymi sesjami interwałowymi. Rozgrzewka ma na celu podniesienie
ciepłoty Twojego ciała oraz poprawę elastyczności mięśni. Głównym celem
rozgrzewki jest zapobieganie kontuzjom poprzez odpowiednie przygotowanie
układu kostno – mięśniowego do wzmożonego wysiłku.
Przed rozpoczęciem treningu zawsze wykonujemy ćwiczenia rozciągające
dynamiczne. Uwaga! Nigdy nie stosuj rozciągania statycznego przed
rozpoczęciem sesji treningowej. Ten sposób rozgrzewki nie przygotowuje
Twojego ciała w sposób odpowiedni do obciążeń treningowych. Trenerzy
powinni przeprowadzać większość rozgrzewek w oparciu o program nazywany
FIFA 11+ przygotowany przez FIFA.
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4.5. Przykładowe interwałowe sesje biegowe.
Poniżej podajemy przykłady biegowych sesji interwałowych, które możesz
wykonywać również poza treningami w Klubie. Podane sesje uzależnione są od
fazy sezonu w jakiej się znajdujemy oraz celów jakie chcą osiągnąć trenerzy
w danej fazie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OFF – SEASON: SESJA BIEGOWA
Cel sesji: poprawa wydolności aerobowej (tlenowej)
Rozgrzewka: rozciąganie dynamiczne – 10 minut
Czas trwania ćwiczenia: 4 minuty biegu interwałowego - bieg przez 50 metrów, chód
przez 50 metrów.
Długość przerwy: 2 minuty.
Liczba powtórzeń: 5.
Intensywność: 70 – 85% tętna maksymalnego (HrMax)
Całkowity czas trwania ćwiczenia: około 30 minut.

PRE – SEASON: SESJA BIEGOWA – TYDZIEŃ 1
Cel sesji: poprawa wydolności anaerobowej (beztlenowej)
Rozgrzewka: rozciąganie dynamiczne – 10 minut
Sprint: 4 x 10 metrów, po czym 2 minuty przerwy.
Sprint: 4 x 20 metrów, po czym 2 minuty przerwy.
Sprint: 4 x 30 metrów, po czym 5 minut przerwy.
Bieg wahadłowy: pole karne, połowa boiska, całe boisko – intensywność – 90%
HrMax, przerwa: 2 minuty.
Bieg wahadłowy: pole karne, połowa boiska, całe boisko – intensywność – 90%
HrMax, przerwa: 2 minuty.
Całkowity czas trwania ćwiczenia: około 30 minut.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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PRE – SEASON: SESJA BIEGOWA – TYDZIEŃ 2
Cel sesji: poprawa wydolności anaerobowej (beztlenowej)
Rozgrzewka: rozciąganie dynamiczne – 10 minut
Sprint: 4 x 10 metrów – 2 serie (30 sek. przerwy między seriami), po czym 2 minuty
przerwy.
Sprint: 4 x 20 metrów – 2 serie (30 sek. przerwy między seriami), po czym 2 minuty
przerwy.
Sprint: 4 x 30 metrów – 2 serie (30 sek. przerwy miedzy seriami), po czym 5 minut
przerwy.
4 minuty biegu interwałowego: 50 metrów na 90% HrMax, 25 metrów chodu, po
czym przerwa 2 minuty.
4 minuty biegu interwałowego: 50 metrów na 90% HrMax, 25 metrów chodu, po
czym przerwa 2 minuty.
4 minuty biegu interwałowego: 50 metrów na 90% HrMax, 25 metrów chodu, po
czym przerwa 2 minuty.
4 minuty biegu interwałowego: 50 metrów na 90% HrMax, 25 metrów chodu.
Całkowity czas trwania ćwiczenia: około 40 minut.

PRE – SEASON: SESJA BIEGOWA – TYDZIEŃ 3
Cel sesji: poprawa wydolności anaerobowej (beztlenowej)
Rozgrzewka: rozciąganie dynamiczne – 10 minut
Sprint: 4 x 20 metrów – 2 serie (1 min. Przerwy między seriami), po czym 2 minuty
przerwy.
Sprint: 4 x 40 metrów – 2 serie (1 min. Przerwy między seriami), po czym 2 minuty
przerwy.
Bieg wahadłowy: pole karne, połowa boiska, całe boisko, wykonujemy 2 powtórzenia
jedno po drugim – intensywność – 90% HrMax, przerwa: 2 minuty.
Bieg wahadłowy: pole karne, połowa boiska, całe boisko, wykonujemy 2 powtórzenia
jedno po drugim – intensywność – 90% HrMax, przerwa: 2 minuty.
Bieg wahadłowy: pole karne, połowa boiska, całe boisko, wykonujemy 2 powtórzenia
jedno po drugim – intensywność – 90% HrMax,
Całkowity czas trwania ćwiczenia: około 40 minut.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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PRE – SEASON: SESJA BIEGOWA – TYDZIEŃ 4
Cel sesji: poprawa wydolności anaerobowej (beztlenowej)
Rozgrzewka: rozciąganie dynamiczne – 10 minut
Sprint: 4 x 10 metrów – 2 serie (30 sek. przerwy między seriami), po czym 2 minuty
przerwy.
Sprint: 4 x 20 metrów – 2 serie (30 sek. przerwy między seriami), po czym 2 minuty
przerwy.
Sprint: 4 x 30 metrów – 2 serie (30 sek. przerwy między seriami), po czym 5 minut
przerwy.
Sprint: 4 x 20 metrów – 2 serie (1 min. przerwy między seriami), po czym 2 minuty
przerwy.
Sprint: 4 x 40 metrów – 2 serie (1 min. przerwy między seriami), po czym 2 minuty
przerwy.
Sprint: 4 x 60 metrów – 2 serie (1 min. przerwy między seriami).
Całkowity czas trwania ćwiczenia: około 30 minut.

Podczas tygodnia piątego i szóstego przygotowań powtarzamy sesję biegową
z tygodnia czwartego.

Poniżej przykładowe sesje biegowe do wykonania w trakcie sezonu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IN – SEASON: ĆWICZENIA INTERWAŁOWE
Nazwa ćwiczenia: BALE
Potrzebny sprzęt: bieżnia elektryczna, bieżnia lekkoatletyczna, boisko.
Czas trwania ćwiczenia: 10 sekund.
Długość przerwy: 25 sekund.
Liczba powtórzeń: 12
Intensywność: 90 – 100% HrMax
Całkowity czas trwania ćwiczenia: około 7 minut.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IN – SEASON: ĆWICZENIA INTERWAŁOWE
Nazwa ćwiczenia: RONALDO
Potrzebny sprzęt: bieżnia elektryczna, bieżnia lekkoatletyczna, boisko.
Czas trwania ćwiczenia: 20 sekund.
Długość przerwy: 50 sekund.
Liczba powtórzeń: 10.
Intensywność: 90 – 100% HrMax
Całkowity czas trwania ćwiczenia: około 10 minut.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IN – SEASON: ĆWICZENIA INTERWAŁOWE
Nazwa ćwiczenia: MESSI
Potrzebny sprzęt: bieżnia elektryczna, bieżnia lekkoatletyczna, boisko.
Czas trwania ćwiczenia: 30 sekund.
Długość przerwy: 1 min. 30 sek.
Liczba powtórzeń: 8.
Intensywność: 90% HrMax
Całkowity czas trwania ćwiczenia: około 16 minut.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IN – SEASON: ĆWICZENIA INTERWAŁOWE
Nazwa ćwiczenia: NEYMAR
Potrzebny sprzęt: bieżnia elektryczna, bieżnia lekkoatletyczna, boisko.
Czas trwania ćwiczenia: 45 sekund.
Długość przerwy: 2 minuty.
Liczba powtórzeń: 6.
Intensywność: 85% HrMax
Całkowity czas trwania ćwiczenia: około 18 minut.

Wszystkie podane powyżej przykłady ćwiczeń aerobowych jak i anaerobowych
mają na celu poprawę wydolności systemów energetycznych Twojego
organizmu. Są to jednakże ćwiczenia wyizolowane, które nie uwzględniają
rzeczywistych warunków boiskowych. Nie zapominaj zatem, że aby stać się
lepszym piłkarzem nie wystarczy bardzo dobra wydolność organizmu. Tylko
poprzez akt rzeczywistej gry jesteś w stanie poprawiać swoje umiejętności
piłkarskie.

Ćwiczenia

biegowe

są

tylko

narzędziem

pomocniczym

w odniesieniu sukcesu w piłce nożnej.
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4.6. Kluczowe punkty do zapamiętania.

1. System aerobowy organizmu wykorzystuje tlen.
2. System anaerobowy organizmu czerpie energię z glikogenu i ATP.
3. Ciągłe i rytmiczne ćwiczenia aerobowe w najlepszy sposób poprawiają
wydolność systemu aerobowego.
4. Ćwiczenia

interwałowe

są

najbardziej

efektywnym

narzędziem

poprawiającym wydolność anaerobową organizmu.
5. Twoje tętno jest „kluczem” do Twojego biegania.
6. Twój „obszar treningu aerobowego” znajduje się na poziomie od 70 do
85% twojego tętna maksymalnego.
7. Czas i intensywność ćwiczenia są dla Ciebie kluczowe, nie przebyty
dystans.
8. Wykonując ćwiczenia interwałowe pamiętaj, aby przerwa wynosiła od
2.5 do 4 razy czasu trwania biegu.
9. Jakość, nie ilość, wykonywanych przez ciebie ćwiczeń jest kluczowym
elementem

w treningu biegowym.
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„Człowiek stojący na szczycie góry
nie znalazł się tam spadając z nieba”
- Vince Lombardi
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Szybkość jest kolejnym elementem składowym profilu fizycznego zawodnika
piłki nożnej. Szybkość zawodnika jest jedną z najbardziej zabójczych broni
w arsenale każdego zawodnika. Jest to jednak pojęcie dosyć ogólne ponieważ
mówiąc o szybkości powinniśmy pamiętać, iż wyróżniamy szybkość biegową
oraz reakcji. Każda pozycja na boisku ma również swoje indywidualne
wymagania co do szybkości. Dla bramkarza, dla przykładu, najważniejsza
będzie szybkość reakcji pozwalająca mu odpowiednio szybko zareagować na
daną sytuację na boisku, oraz szybkość startowa. Napastnik powinien
w głównej mierze skupiać się na poprawie szybkości startowej oraz
przyspieszenia, a boczny obrońca z racji swojej pozycji powinien również
rozwijać prędkość maksymalną potrzebną podczas dłuższych sprintów.
Niektórzy trenerzy oraz zawodnicy przykładają zbyt dużo uwagi do biegania
w linii prostej, podczas gdy, piłka nożna nie jest sportem „liniowym”. Bardzo
rzadko zdarzają się na boisku sytuacje, w których zawodnik biegnie z piłką
50m w linii prostej. Jako piłkarz powinieneś więcej uwagi poświęcać
treningowi szybkości specyficznej dla piłki nożnej czyli uwzględniać jak
najwięcej zmian kierunku biegu. Ze zmianą kierunku biegu wiąże się zatem
pojęcie zwrotności czyli zdolności zawodnika do zmiany kierunku biegu bez
wytracania prędkości. Twoim celem jako zawodnika jest praca nad poprawą
specyficznej dla twojej pozycji szybkości oraz zwrotności.
Szybkość i zwrotność są elementami uwarunkowanymi genetycznie. Musisz
posiąść określone predyspozycje fizyczne oraz neurologiczne, aby szybko
biegać. Są to czynniki nad którymi nie masz żadnej kontroli. Nie możesz
rozwinąć

się

szybkościowo

ponad

pewien

poziom

przypisany

tobie

genetycznie. Dlatego też nie poświęcaj większości swojego czasu na
poprawianie swojej szybkości poprzez trenowanie startów w linii prostej. Nie
jesteś typowym sprinterem lekkoatletycznym i nie potrzebujesz trenować
w ten sam sposób. Ważniejsza jest ilość czasu, którą poświęcasz na poprawę
szybkości specyficznej dla piłki nożnej oraz poprawę zwrotności.
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Pomimo, iż nie jesteś w stanie oszukać swoich genów oraz „przeskoczyć”
predyspozycji, które odziedziczyłeś po swoich rodzicach to możesz rozwinąć
potencjalną szybkość, którą już posiadasz skupiając się na czynnikach, które
możesz kontrolować. Poniżej podane są elementy, które możesz kontrolować
i które przyczynią się do tego że będziesz grał szybciej:
· wyeliminuj z organizmu zbędną tkankę tłuszczową,
· wzmacniaj mięśnie wykorzystywane do biegania,
· uelastycznij swoje ciało poprzez odpowiednie techniki rozciągania,
· pracuj nad techniką startów i odpowiednią postawą,
· pracuj nad poprawą techniki biegania,
· pracuj nad taką kondycją, która pozwoli ci zachować szybkość
i zwrotność przez cały mecz.
Czynniki, które mają natychmiastowy wpływ na poprawę osiąganych przez
Ciebie czasów to: odpowiednia postawa oraz technika startu i biegu.
Najważniejsze jednak abyś pamiętał o zasadzie: „aby szybko biegać trzeba
trenować szybko biegając”.
Sposób i technika biegania do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni oglądając zawody
lekkoatletyczne nie mogą być całkowicie przeniesione do świata piłki nożnej.
Najkrótszy odcinek sprintu, z którym mamy do czynienia w lekkoatletyce, czyli
100m jest prawie trzykrotnie dłuższy niż typowy sprint zawodnika piłki nożnej
w trakcie meczu. Pomimo kilku podobieństw w technice sprintu, piłka nożna
jest sportem wymagającym większej ilości zawrotów, zmian kierunku biegu,
skoków, przyspieszeń oraz zatrzymań oraz wielu innych podstawowych form
ruchu.
Poniższe elementy odróżniają piłkę nożną od lekkoatletyki w kwestiach
biegowych:
·

odcinki biegu są bardzo krótkie, co oznacza że punkt podparcia znajduje
się głównie

z tyłu ciała. Mięśnie czworogłowe, łydek, pośladkowe oraz

mięśnie dolnych partii pleców naciskają zatem na punkt podparcia.
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Ruch ten podobny jest do ruchu sprinterów lekkoatletycznych przez
pierwsze 15 m biegu,
· zawodnik piłki nożnej powinien posiadać zdolność do szybkiej zmiany
kierunku biegu. Wysokie podnoszenie pięt i kolan do góry, jak to ma
miejsce przy biegu sprinterskim na bieżni, spowoduje, że faza wymachu
będzie zbyt długa i utrudni w ten sposób szybką zmianę kierunku biegu,
· zawodnicy piłki nożnej nie biegają po

łukach, jak na bieżni

lekkoatletycznej, ale raczej zmieniają kierunek biegu pod ostrzejszymi
kątami,
· długości sprintów w piłce nożnej są niewielkie, co oznacza, że długość
wykonywanego kroku powinna być ograniczona. W związku z tym
większe znaczenie ma częstotliwość wykonywanych kroków i powinna
wzrastać zasadniczo na pierwszych kilku metrach od startu,
· koordynacja przeciwna ręka – noga nie zawsze jest możliwa w praktyce
meczowej. Może to mieć związek np. z trzymaniem przeciwnika,
· nie zawsze rozpoczynamy ruchem do przodu, raczej jest to ruch
w różnych kierunkach, pod różnymi kątami, np. krok dostawny,
lądowanie po skoku, przekładanka.
Zawodnik piłki nożnej zatem powinien trenować zwłaszcza na krótkich
odcinkach

i

biegać

szybko.

Trening

ten

powinien

być

połączony

z treningiem elastyczności i wysokiej częstotliwości kroków.
Na pojęcie szybkości składają się różne elementy:
· szybkość startowa/reakcji: pierwsze 3, 4 kroki,
· przyspieszenie: 10 – 20 metrów,
· prędkość maksymalna: 30 – 60 metrów,
· wytrzymałość biegowa: 60 – 100 metrów.
· zdolność do powtarzalności sprintów, czasami z bardzo krótką przerwą
na regenerację.
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Prędkość startowa.

Energia potrzebna do tego typu wysiłku dostarczana jest przez cząsteczkę ATP
występującą w Twoich mięśniach. ATP znajduje się w komórkach mięśniowych
cały czas, jednakże może nastąpić spadek jej poziomu do 40%.
Wykonując ćwiczenia na prędkość startową kieruj się następującymi
wytycznymi:
· czas trwania ćwiczenia: 1 lub 2 sekundy,
· intensywność: 100%,
· ilość powtórzeń: 8 – 10,
· wskaźnik praca – odpoczynek: 1:10.
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5.2. Przyspieszenie.

Przyspieszenie oznacza jak szybko możesz osiągnąć pożądaną prędkość.
Przyspieszanie jest jednym z najważniejszych elementów w piłce nożnej
w związku z tym, że sprinty są krótkie i często zmieniamy kierunek biegu.
Wykonując ćwiczenia na prędkość startową kieruj się następującymi
wytycznymi:
· czas trwania ćwiczenia: 2 – 6 sekund,
· intensywność: dochodzi do 100%,
· ilość powtórzeń: 4 – 6,
· wskaźnik praca – odpoczynek: 1:10.

5.3. Wytrzymałość biegowa.

Celem treningu wytrzymałości biegowej jest przedłużenie czasu, podczas
którego prędkość zbliżona do maksymalnej może być utrzymywana.
Wykonując ćwiczenia na wytrzymałość biegową kieruj się następującymi
wytycznymi:
· czas trwania ćwiczenia: 6 – 10 sekund,
· intensywność: dochodzi do 100%,
· ilość powtórzeń: 4 – 6,
· wskaźnik praca – odpoczynek: 1:6.
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5.4. Zdolność do powtarzalności sprintów.

Zdolność

do

częstego wykonywania

intensywności sprintów

krótkotrwałych,

ale

o wysokiej

z ograniczonym czasem na regenerację jest groźną

bronią współczesnego piłkarza. Poprawianie tej zdolności podczas treningów
skutkuje lepszymi wynikami pod względem fizycznym.

Poniżej znajdziesz przykładową sesję poprawiającą zdolność do powtarzania
sprintów:

5 powtórzeń po 40m
1 powtórzenie
2 powtórzenie
3 powtórzenie
4 powtórzenie
5 powtórzenie
5 serii po 5 powtórzeń
3 minuty przerwy między
seriami
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Odpoczynek
trucht 10m + bieg 15m+ sprint
15m
trucht 5m + bieg 15m + sprint
20m
trucht 5m + bieg 10m + sprint
25m
bieg 10m + sprint 30m
sprint 40m
200 m w serii

15 sekund
20 sekund
25 sekund
30 sekund
3 minuty

Całkowity dystans 1 km
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5.5. Kluczowe punkty do zapamiętania.
1. Specyficzna szybkość piłkarska jest kluczem do twojego sukcesu, nie
szybkość w linii prostej osiągana na bieżni.
2. Szybkość i zwinność są zdolnościami, które dziedziczysz poprzez geny.
3. Nie jesteś w stanie rozwinąć swojej szybkości ponad pewien poziom
określony przez Twoje geny.
4. Nie ma żadnych magicznych gadżetów ani produktów medycznych,
które pozwolą ci znacznie zwiększyć szybkość.
5. Elementy, które mogą przyczynić się do poprawy twojej szybkości to:
technika startu, postawa podczas biegu i technika biegu.
6. Prędkość nie bierze się z powietrza, prędkość wyzwalana jest poprzez
odpowiedni kontakt z ziemią.
7. Trenując bieganie szybko staniesz się szybszy.
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„Ciężka praca nie gwarantuje sukcesu,ale
znacznie zwiększa prawdopodobieństwo
jego osiągnięcia”
- B.J. Gupta
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Czwartym elementem składowym profilu fizycznego zawodnika piłki nożnej
jest

rozwój

umiejętności

technicznych.

Wykonanie

każdego,

nawet

najmniejszego elementu technicznego wymaga skomplikowanej serii sygnałów
wysyłanych z Twojego mózgu do mięśni. Włókna mięśniowe muszą być
aktywowane w odpowiedniej sekwencji, aby wykonać element techniczny
o określonym poziomie zaawansowania. Podniesienie poziomu wykonania
danego elementu technicznego jest możliwe poprzez trening tego właśnie
elementu lub jego części składowych.
Ważne jest, abyś nie mylił dwóch pojęć: umiejętności i predyspozycje.
Umiejętności to ruchy i czynności, które rzeczywiście wykonujesz na boisku.
Umiejętności są nabywane poprzez trening. Podanie piłki nogą, rzut z autu,
strzał na bramkę, naciskanie przeciwnika z piłką, to wszystko są umiejętności.
Predyspozycje to elementy twojej fizyczności potrzebne do wykonania
określonej umiejętności. Predyspozycje to między innymi: szybkość, siła,
eksplozywność, elastyczność, balans, zwinność, koordynacja, timing.
Ważnym pojęciem w procesie rozwijania umiejętności technicznych jest
transfer umiejętności. Transfer umiejętności to termin używany, aby opisać
wpływ jaki ma trening jednego rodzaju umiejętności na inną umiejętność.
Rozróżniamy trzy rodzaje transferu umiejętności: pozytywny, negatywny
i neutralny.
Z transferem pozytywnym mamy do czynienia w sytuacji gdy poprzez
powtarzanie pewnych określonych elementów technicznych będziemy w stanie
wykonać określone zadania na boisku. Nie jest możliwa sytuacja w której np.
nie trenując strzałów na bramkę będziemy w stanie wykonać tą umiejętność na
wysokim poziomie. Ma to związek z odwzorowaniem pewnej ścieżki sygnałów
wysyłanych przez mózg do mięśni w celu wykonania danej czynności. Jeżeli
dana umiejętność nigdy nie była wykonywana nasz mózg nie wie jaką serię
sygnałów wysłać do mięśni, aby poprawnie ją wykonać. Każda umiejętność jest
specyficzna dlatego też musimy każdą trenować oddzielnie. Na przykład: fakt,
że rzucasz 10 na 10 rzutów wolnych podczas meczu koszykówki nie znaczy, że
strzelisz 10 na 10 rzutów karnych. Umiejętności techniczne opanowane
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w innych sportach nie gwarantują sukcesu w piłce nożnej. Umiejętności nie są
łatwo transferowalne i muszą być rozwijane w sposób specyficzny.
Transfer neutralny to sytuacja, w której jedna umiejętność lub czynność nie
poprawia, ale i nie przeszkadza w rozwoju innej umiejętności. Rezultatem
transferu neutralnego umiejętności jest brak transferu, złego lub dobrego.
Zdarza się że słyszymy wypowiedzi sportowców, którzy wychwalają wpływ
pewnej aktywności na swoje wyniki sportowe. Te aktywności to np.: karate,
judo, balet, aerobik, skakanka, itp. W rzeczywistości lekcje judo czy karate
poza pewnym wpływem na zdolności koordynacyjne twojego ciała nie mają
wpływu na twoje umiejętności piłkarskie na boisku.
Z transferem negatywnym mamy do czynienia w sytuacji, gdy nauka jednej
czynności przeszkadza w nauce innej. Najłatwiej wytłumaczyć to pojęcie na
przykładzie rzutów do kosza obciążoną piłką. Jest to rzut podobny do rzutu
normalną piłką, ale jednak jest to innego rodzaju umiejętność. Obie czynności
są do siebie tak podobne, że mogą oszukać nasz mózg i spowodować to, że
wyuczona

wcześniej

umiejętność

rzutu

piłką

normalną

zostanie

rozregulowana. Przekładając to na język piłkarski, jeżeli przez tydzień
trenowalibyśmy tylko i wyłącznie z piłką dwa razy cięższą niż normalnie to
prawdopodobnie wracając w tygodniu następnym do normalnej piłki nasza
celność podań i strzałów zostałaby zakłócona.
Dodawanie obciążeń podczas trenowania danej umiejętności powoduje, że
tworzymy w ten sposób nową umiejętność. Jeżeli zamiast piłki do kosza
użyjemy piłki lekarskiej to zamiast trenowania umiejętności rzutów do kosza
trenujemy tylko i wyłącznie siłę mięśni. Siła mięśni powinna być poprawiana
podczas odrębnych ćwiczeń na siłowni lub podczas sesji conditioning.
Rozwój

umiejętności

jest

bardzo

specyficznym

elementem

treningu

piłkarskiego. Piłkarze powinni trenować dokładnie te umiejętności, które są im
niezbędne w czasie gry, aby te umiejętności poprawiać. Nie jest możliwa
poprawa umiejętności typowo piłkarskich poprzez trening na siłowni, chyba że
będziemy tam rozgrywać mecze jak na hali sportowej. Umiejętności piłkarskie
są specyficzne i nie możemy ich naśladować podczas treningu na siłowni.
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Możemy natomiast poprawiać siłę naszych mięśni podczas treningu siłowego,
rozwijać wydolność naszych płuc, a potem trenować nasze umiejętności na
boisku.
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6.1. Kluczowe punkty do zapamiętania.
1. Wykonanie danej umiejętności jest bardzo skomplikowanym procesem
neurologicznym.
2. Każda umiejętność jest bardzo specyficzna.
3. Rozwinięcie swoich umiejętności do bardzo wysokiego poziomu jest
niezwykle trudne.
4. Nie mylmy ze sobą dwóch pojęć: umiejętność i predyspozycja.
5. Są

trzy rodzaje

transferu

umiejętności: pozytywny,

negatywny

i neutralny.
6. Nie próbuj naśladować danej umiejętności piłkarskiej podczas treningu
na siłowni.
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Piątym elementem profilu fizycznego zawodnika piłki nożnej jest elastyczność.
Elastyczność to termin używany do zdefiniowania mobilności stawów oraz
mięśniowego zakresu ruchów. W momencie narodzin jesteśmy obdarzeni
bardzo dużą dozą elastyczności jako mechanizm obronny. Nieaktywność
fizyczna oraz proces starzenia się powodują, że zatracamy naturalną
elastyczność mięśni.
Rozciąganie od dawna stosowane jest w treningu piłkarskim. Mimo tego wciąż
pojawia się sporo kontrowersji wokół tego rodzaju treningu. Pomimo pewnych
sprzeczności

wydaje się,

że

rozciąganie pozostanie

częścią

treningu

piłkarskiego oraz elementem każdego programu rehabilitacji. Rozciąganie do
pewnego stopnia daje pozytywne efekty, jednakże musisz mieć na uwadze to,
kiedy i w jaki sposób je stosować. Musisz również być świadomy, iż
nieodpowiednie stosowanie technik rozciągających może przyczynić się do
pogorszenia osiąganych przez ciebie rezultatów.
Poniżej znajdziesz opis kilku podstawowych technik rozciągania wraz
z przykładowymi ćwiczeniami.
7.1.

Rozciąganie dynamiczne.

Ten typ rozciągania często mylony jest z rozciąganiem balistycznym, które to
wymaga bardzo dobrej znajomości swojego ciała i w zasadzie przeznaczone jest
dla bardzo doświadczonych zawodników. Rozciąganie balistyczne może
powodować różnego rodzaju mikro-urazy, w związku z „agresywnym”
charakterem tej techniki, dlatego też nie jest polecane w treningu piłki nożnej.
W przeciwieństwie do rozciągania balistycznego, rozciąganie dynamiczne
stopniowo rozwija zakres ruchu, gwarantując w ten sposób pozytywne efekty
podczas rozgrzewki przedmeczowej lub przed treningiem. Badania naukowe
pokazują, że rozciąganie dynamiczne jest najbardziej efektywne gdy nacisk
kładziony jest na osiągnięcie jak największego zakresu ruchów, a nie na jak
najwyższą

szybkość

wykonywanych

ruchów.

Rozciąganie

dynamiczne

poprawia elastyczność mięśni w tym samym stopniu co rozciąganie statyczne
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jednakże rozciąganie dynamiczne jest mniej wydajne przy poprawie
elastyczności statycznej. Dużą zaletą rozciągania dynamicznego jest fakt, iż
poza poprawą elastyczności mięśni rozciąganie dynamiczne poprawia wyniki
osiągane przez

zawodników. Zaleca się zatem, aby wykonywać

rozciąganie dynamiczne w trakcie rozgrzewki przedmeczowej lub
przed sesją treningową.
Wielką pracę w zakresie przybliżenia i popularyzacji techniki rozciągania
dynamicznego wykonała FIFA sporządzając dokument pod nazwą FIFA 11+.
Opracowanie to zawiera szereg ćwiczeń rozciągających, które każdy zawodnik
może zastosować w swoim treningu. Program FIFA 11+ jest ogólnodostępny na
stronie internetowej http://f-marc.com/11plus/home/.
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Poniżej znajdziesz kilka podstawowych ćwiczeń do wykorzystania podczas
rozgrzewki dynamicznej.

1. Wykroki do przodu.
Wykonując wykroki przemieszczamy się w linii prostej do przodu, raz prawa,
raz lewa noga. Staramy się utrzymywać równowagę, stopy i kolana stabilne.
Pozycja końcowa przy prawidłowo wykonanym wykroku: noga prowadząca
zgięta w kolanie pod kątem około 90 stopni, noga z tyłu również ugięta, kolano
kilka centymetrów nad ziemią.
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2. Wykroki do boku.
Pozycja wyjściowa przy wykrokach do boku: stoimy na dwóch nogach, stopy
równolegle do siebie, ciało wyprostowane. Aby prawidłowo wykonać to
ćwiczenie z pozycji wyjściowej robimy krok do boku przenosząc ciężar ciała na
jedną z nóg. Noga na którą przenosimy ciężar ciała powinna być lekko ugięta
w kolanie. Stopy pozostają cały czas równolegle do siebie.
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3. Wykopy do przodu.
Poruszamy się w linii prostej do przodu. Wykonujemy dynamiczne wykopy do
przodu, raz prawa, raz lewa noga. Staramy się, aby wykop był jak najwyższy.
Kolana mogą być lekko ugięte. Ćwiczenie to wykonujemy w dalszej części
rozgrzewki, gdy mięśnie są już lekko rozgrzane.
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4. Wykopy do boku.
Poruszamy się w linii prostej do przodu. Wykonujemy dynamiczne wykopy do
boku, raz prawa, raz lewa noga. Staramy się, aby wykop był jak najwyższy.
Kolana mogą być lekko ugięte. Ćwiczenie to wykonujemy w dalszej części
rozgrzewki, gdy mięśnie są już lekko rozgrzane.
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5. Odwodzenie i przywodzenie.
Odwodzenie: stajemy na jednej nodze. Uniesiona noga powinna być zgięta
w kolanie pod kątem około 90 stopni. Wykonujemy szeroki ruch w biodrze na
zewnątrz i wracamy do pozycji wyjściowej. To samo wykonujemy drugą nogą.
Przywodzenie: stajemy na jednej nodze. Uniesiona noga powinna być zgięta
w kolanie pod kątem około 90 stopni i odchylona do boku. Wykonujemy
szeroki ruch w biodrze do wewnątrz i wracamy do pozycji wyjściowej. To samo
wykonujemy drugą nogą.
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7.2. Rozciąganie statyczne.
Rozciąganie pasywne, jest również nazywane relaksacyjnym lub statycznym.
W tej technice rozciągania ćwiczenia wykonywane są przy pomocy innych
części ciała, partnera lub innych elementów pomocniczych. W niektórych
opracowaniach naukowych rozciąganie pasywne i statyczne przedstawiane jest
jako dwie oddzielne techniki. Różnica jest taka, że w przypadku rozciągania
statycznego

mięsień

jest

doprowadzany

do

określonej

pozycji

i przytrzymywany, natomiast w rozciąganiu pasywnym określona pozycja jest
osiągana przy użyciu pomocniczych przyrządów lub partnera. Rozciąganie
statyczne poprawia elastyczność statyczną, ale nie ma wpływu na poprawę
elastyczności

dynamicznej.

Negatywny

jest

natomiast

wpływ

rozciągania statycznego na osiągane wyniki w trakcie meczu, czas
reakcji zawodnika, czas wykonania ruchu i balans. Dlatego też
odradza się stosowanie rozciągania statycznego przed meczem lub
przed sesją treningową. Rozciągając statycznie pojedynczą grupę mięśni
przez okres dłuższy niż 60 – 90 sekund narażasz się na znaczny spadek
osiąganych wyników po względem fizyczności.
Wskazówki dotyczące wykonywania rozciągania statycznego:
· nigdy nie rozciągaj się bez osiągnięcia odpowiedniej temperatury
mięśni, możesz to zrobić poprzez kilkuminutowy jogging (minimum 5
minut),
· upewnij się, że zarówno pozycja wyjściowa jak i wykonanie ćwiczenia
jest poprawne,
· rozciągaj daną grupę mięśni powoli,
· rozciągaj

się

dopóki

nie

poczujesz

lekkiego

„ciągnięcia”

w mięśniu (nie może pojawiać się ból),
· przytrzymuj daną pozycję przez około 10 – 20 sekund,
· rozciągając się oddychamy spokojnie i rytmicznie,
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· koncentrujemy się na mięśniach, które są w danej chwili rozciągane
i kontrolujemy opór,
· wracając z pozycji końcowej do wyjściowej rób to powoli,
· powtórz każde ćwiczenie kilka razy,
· wszystkie ćwiczenia powinny być wykonywane zarówno przez prawą jak
i lewą stronę,
· wykonuj rozciąganie w wystarczająco ciepłym otoczeniu.

Na następnej stronie znajdziesz kilka podstawowych ćwiczeń z zakresu
rozciągania statycznego.
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1. Rozciąganie mięśnia dwugłowego siedząc.
Siadamy na ziemi. Obie nogi wyprostowane i rozłożone na boki, przylegają do
podłoża. Obiema rękoma łapiemy za palce stopy i przytrzymujemy w takiej
pozycji przez około 20 sekund. Rozciągamy zarówno prawą jak i lewą stronę.
Jeżeli nie jesteś w stanie złapać za palce stóp staraj się objąć rękoma staw
skokowy.
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2. Rozciąganie mięśnia czworogłowego leżąc.
Kładziemy się na boku i podpieramy na łokciu. Obie nogi wyprostowane, jedna
na drugiej.

Łapiemy

dłonią

za

stopę

i

dociągamy

do

pośladków.

Przytrzymujemy około 20 sekund i to samo wykonujemy z drugiej strony.
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3. Rozciąganie mięśnia czworogłowego klęcząc.
Klęczymy na prawej nodze. Lewa noga wysunięta do przodu, podpieramy się
na całej stopie. Kolano zgięte pod kątem około 90 stopni. W takiej pozycji
chwytamy prawą ręką za prawą stopę i podciągamy ją do góry tak, aby pięta
dotykała pośladków. Przytrzymujemy w takiej pozycji przez około 20 sekund.
Następnie robimy to samo klęcząc na lewej nodze.
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4. Motylek.
Siadamy na ziemi. Podeszwy butów złączone, nogi rozchylone na zewnątrz.
Łapiemy rękoma za staw skokowy. Pięty jak najbliżej pośladków. Łokcie
delikatnie rozpychają kolana na zewnątrz. Plecy proste, głowa w górze,
patrzymy przed siebie. Przytrzymujemy w takiej pozycji około 20 sekund.
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7.3. Kluczowe punkty do zapamiętania.
1. Codzienne rozciąganie pomoże Ci uelastycznić Twoje mięśnie, przez co
zmniejsza się ryzyko kontuzji.
2. Rozciąganie, zwłaszcza statyczne, nie powinno zastępować rozgrzewki.
3. Rozciąganie

dynamiczne

powinno

być

częścią

rozgrzewki

przedmeczowej.
4. Wraz z wiekiem powinieneś zwiększać ilość czasu przeznaczonego na
rozciąganie.
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Szóstym elementem profilu fizycznego zawodnika piłki nożnej jest rozwój
układu mięśniowego. Dwa nadrzędne cele przygotowania siłowego to
zapobieganie

kontuzjom

oraz

poprawa

zdolności

organizmu

wykorzystywanych podczas meczu piłkarskiego. Do tych zdolności zaliczamy:
siłę ogólną, szybkość, moc i eksplozywność oraz zdolność do utrzymywania
tych elementów przez całą długość meczu.
Wszystkie mięśnie wykorzystywane są, aby chronić ciało zawodnika oraz po to,
aby być zdolnym do gry w piłkę nożną. Z tego powodu każda główna grupa
mięśniowa musi być rozwijana do jej pełnych możliwości. Program siłowy
zawodnika piłki nożnej ma na celu maksymalny rozwój układu mięśniowego
w jak najkrótszym czasie oraz w jak najbardziej bezpieczny sposób. Naszym
celem jest również rozwój Twojego układu mięśniowego zgodnie z potrzebami
jakie niesie ze sobą gra w piłkę nożną, a nie potrzebami zawodowego
ciężarowca, kulturysty lub lekkoatlety. Potrzeby treningowe tych grup atletów
są całkowicie inne niż piłkarza, stąd też, nie możemy trenować w ten sam
sposób, używając tych samych ćwiczeń.
Często błędnie uważamy, że adaptacja mięśniowa dzięki treningom dzieje się
wyłącznie

w naszych mięśniach. Jednakże, siła generowana jest dzięki

mięśniom, które to z kolei „zarządzane” są przez centralny układ nerwowy. To
centralny układ nerwowy decyduje jakie mięśnie, w jakiej ilości i w jaki sposób
są wykorzystywane, aby wykonać daną czynność. Poprzez aktywację mięśni
oraz określenie sposobu ich współdziałania centralny układ nerwowy
odpowiedzialny jest za ruch.
System nerwowy nie jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za sam ruch. Nasz
układ nerwowy również uczy się jak nakłonić poszczególne jednostki
motoryczne do szybszego działania

w trakcie wykonywania danego ruchu.

Ponadto, system nerwowy zapewnia maksymalną efektywność podczas danego
ruchu, dzięki aktywacji odpowiednich jednostek motorycznych oraz ich
wykorzystania w odpowiednim momencie.
Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie wyżej wymienione czynności
wykonywane przez system nerwowy mogą zostać wytrenowane. Jednakże,
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trenowanie wyłącznie pojedynczych, wyizolowanych ruchów nauczy nasz
system nerwowy jak je wykonać, ale nie pozwoli mu nauczyć się wzorców
ruchowych wykorzystywanych w piłce nożnej. Na przykład, aby poprawić
szybkość uderzenia piłki, nie wystarczy tylko i wyłącznie pracować nad siłą
mięśni czworogłowych. Mimo iż, dzięki treningowi na siłowni poprawi się siła
mięśnia czworogłowego to prawdopodobnie szybkość z jaką uderzamy piłkę
nie zmieni się, ponieważ wykonywany podczas tej czynności ruch nie był
trenowany w sposób synergiczny, tzn. z wykorzystaniem wszystkich grup
mięśni (czworogłowe, dwugłowe, itp.). Kilka grup mięśniowych jednocześnie
wytwarza dany ruch, a nie każdy z nich osobno.
8.1. Rodzaje siły.
Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje siły:
1. Siła maksymalna - zdolność danego mięśnia lub grupy mięśniowej do
wykonania maksymalnego wysiłku z obciążeniem w trakcie jednego
ruchu.
2. Siła

eksplozywna

(moc)

–

stosunkowo dużego obciążenia

zdolność
w jak

mięsni

do pokonania

najszybszym czasie (np.

w początkowej fazie sprintu, mięśnie czworogłowe muszą użyć siły
eksplozywnej, aby ten sprint zapoczątkować).
3. Wytrzymałość siłowa – zdolność danego mięśnia lub grupy
mięśniowej do wykonywania maksymalnego wysiłku przez pewien
określony czas (np. bieganie,

w czasie którego mięśnie całego ciała

wykonują cały czas te same ruchy).
4. Szybkość – zdolność mięśni do pokonania stosunkowo małego oporu
jak najszybciej jak jest to możliwe.
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Wymienione wyżej cztery typy siły trenowane są podczas różnego rodzaju
treningów siłowych. Każda taka sesja ma swoje własne cele:
1. Trening

siły

ogólnej:

są

to

zazwyczaj

zwykłe

ćwiczenia

z obciążeniem, które wzmacniają mięśnie oraz tkanki łączne.
2. Trening siłowy funkcjonalny: ten rodzaj treningu siłowego zakłada
jak najbliższe odwzorowanie procesów biomechanicznych mających
miejsce podczas wykonywania danej czynności.
3. Trening siłowy zapobiegawczy: ten typ treningu siłowego zakłada
dodatkowe obciążenie poszczególnych grup mięśniowych, aby w ten
sposób ograniczyć ryzyko kontuzji.
8.2. W jaki sposób zorganizować trening siły ogólnej?
Jeżeli chcesz zorganizować dla siebie indywidualny trening siły ogólnej musisz
wziąć po uwagę sposób w jaki go przeprowadzić. Do wyboru mamy kilka
sposobów w jaki możesz ułożyć swój trening indywidualny:
1. Równe obciążenia i liczba powtórzeń: ta forma treningu jest
idealna, aby przyzwyczaić organizm do

szeregu ćwiczeń. Taka

organizacja ma również określone cele do zrealizowania. Na przykład,
możemy trenować szybkość poprzez wykonywanie względnie wysokiej
liczby powtórzeń z małym obciążeniem. Taki sposób organizacji
treningu pozwoli ci na początku przyzwyczaić się do treningów siłowych.
Przykład: Trzy serie po osiem powtórzeń na 70% swoich maksymalnych
możliwości.
2. Równe obciążenia i zmienna liczba powtórzeń: ta forma
treningu wykorzystywana jest w celu połączenia treningu szybkości
z treningiem siły eksplozywnej. Obciążenie ustawiamy na 60-70%
maksymalnych możliwości, liczba powtórzeń w zakresie od 6 do 15.
Przykład: 1 seria 8 powtórzeń plus 1 seria 12 powtórzeń plus 1 seria 8
powtórzeń na 65% maksymalnych możliwości.
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3. Równa ilość powtórzeń i zmienne obciążenie: celem takiej formy
treningu jest zaznajomienie mięśni z różnymi rodzajami obciążeń.
Przykład: 3 serie po 10 powtórzeń, odpowiednio na 60, 70 i 80%
maksymalnych możliwości.
4. Wysoka piramida: ta forma treningu poprawia siłę maksymalną oraz
siłę eksplozywną. Liczba powtórzeń jest niska, ale obciążenia są duże.
Przykład: 6 serii: 8 powtórzeń na 80% maksymalnych możliwości, 6
powtórzeń na 85%, 4 powtórzenia na 90%, 1 powtórzenie na 100%, 4
powtórzenia na 90%, 6 powtórzeń na 85%.
5. Niska piramida: ten sposób organizacji treningu ma na celu
poprawianie wytrzymałości siłowej oraz szybkości. Obciążenie jest
stosunkowo niskie, ale liczba powtórzeń jest wysoka.
Przykład: 7 serii: 20 powtórzeń na 50%, 15 powtórzeń na 60%, 10
powtórzeń na 70%, 6 powtórzeń na 80%, 10 powtórzeń na 70%, 15
powtórzeń na 60%, 20 powtórzeń na 50%.
6. Trening kompleksowy: ta forma treningu zakłada, że podczas tego
samego

treningu

naprzemiennie

wykonujemy

ćwiczenia

siłowe

z obciążeniem oraz ćwiczenia plyometryczne.
Przykład: 5 serii 3-5 powtórzeń na 80% maksymalnych możliwości, po
czym następuje 5 serii 3-5 powtórzeń skoku dosiężnego. Przerwy
powinny być dosyć długie z uwagi na duże obciążenia występujące w tej
formie treningu.
7. Trening klastrowy: ten rodzaj treningu zakłada krótkie przerwy
między każdym powtórzeniem ćwiczenia w zakresie od 15 do 30 sekund.
Można wyróżnić dwa sposoby przeprowadzania tej formy treningu: 1)
falowy, w którym obciążenie zwiększane jest tak jak w modelu piramidy
i 2) rosnący, w którym obciążenie zwiększane wraz z każdym następnym
powtórzeniem.
Przykład: 1 do 3 serii, 10 x 1 powtórzeń na 85% maksymalnych
możliwości z 15 sekundową przerwą pomiędzy każdym powtórzeniem (1
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powtórzenie wykonywane 10 razy z 15 sekundową przerwą pomiędzy
każdym powtórzeniem).
8.3. Efekty treningów siłowych.
1. Pojedyncza seria, a wielokrotne serie.
Najlepsze efekty treningowe osiągane są podczas pierwszej serii
powtórzeń. Pomimo iż, podczas następnych serii również osiągamy
dodatkowe efekty, to są one znacznie mniejsze niż podczas pierwszej
serii. Jeżeli zatem nie masz zbyt wiele czasu na trening, korzystnym dla
Ciebie może być wykonanie tylko jednej serii każdego z ćwiczeń.
2. Ilość sesji treningowych w tygodniu.
Badania naukowe pokazują, że 2 do 3 sesji siłowych w tygodniu to
wystarczająca ilość. Dodatkowe sesje treningowe nie dają już tak
dobrych rezultatów w zakresie osiąganych wyników.
3. Intensywność.
Najlepiej trzymać intensywność treningu na poziomie 85-100%
maksymalnych

możliwości.

Taki

zakres

intensywności

generuje

najlepsze efekty.

8.4. Przykłady ćwiczeń rozwijających siłę ogólną.
Na następnej stronie dajemy wam przykłady ćwiczeń rozwijających siłę ogólną,
które wykorzystywane są w treningu piłkarskim.
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Ćwiczenie nr 1: Przysiady w rozkroku.
Pozycja wyjściowa: stajemy w pozycji szerokiego rozkroku. Jedna noga
wysunięta do przodu, druga przeniesiona do tyłu. Noga wysunięta do przodu
oparta na całej stopie, noga

z tyłu podparta na palcach stopy. W dłoniach

trzymamy hantle. Ręce proste ułożone wzdłuż tułowia. Plecy proste, głowa
w górze, patrzymy przed siebie.
Wykonanie: zachowując pozycje wyprostowaną powoli schodzimy w dół,
kontrolujemy nasz ruch. Ręce cały czas wzdłuż tułowia. Schodzimy w dół do
momentu gdy kolano nogi podpierającej z tyłu znajdzie się kilka centymetrów
na ziemią. Przy wyjściu w górę ważne jest, aby wykonywać ten ruch w sposób
dynamiczny.
Pozycja końcowa: ciało wyprostowane. Noga przednia podparta na całej
stopie, kolano ugięte pod kątem około 90 stopni. Kolano nie wychodzi poza
linię palców stopy i nie chwieje się na boki. Noga podpierająca z tyłu również
ugięta w kolanie, podparcie na palcach. Kolano znajduje się kilka centymetrów
nad ziemią.
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Ćwiczenie nr 2: Przysiad bułgarski.
Pozycja wyjściowa: stajemy w pozycji wyprostowanej. Hantle trzymamy
w dłoniach, ręce wzdłuż tułowia. Jedna noga wysunięta do przodu, podparcie
na całej stopie. Drugą nogę opieramy na podeście (można również wykorzystać
krzesło lub stołek). Kolano ugięte pod kątem około 90 stopni.
Wykonanie: z pozycji wyjściowej wykonujemy kontrolowany ruch w dół.
Opuszczamy się

w dół do momentu, w którym kolano podpartej na podeście

nogi znajdzie się kilkanaście centymetrów nad ziemią. Ręce nie wykonują
ruchu. Przy wykonywaniu ruchu w górę staramy się, aby ten ruch był
dynamiczny, ale kontrolowany.
Pozycja końcowa: noga wysunięta do przodu ugięta w kolanie. Kolano nie
wychodzi poza linię palców stopy. Podparcie na całej stopie. Kolano drugiej
nogi znajduje się kilkanaście centymetrów nad ziemią.
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Ćwiczenie nr 3: Martwy ciąg na jednej nodze.
Pozycja wyjściowa: stoimy na jednej nodze. Druga noga uniesiona do góry
i zgięta w kolanie pod kątem około 90 stopni. W dłoniach trzymamy hantle,
ręce luźno wzdłuż tułowia. Plecy proste, patrzymy prze siebie, głowa uniesiona.
Wykonanie: z pozycji wyjściowej zaczynamy pochylać się do przodu cały czas
trzymając hantle w dłoniach. Ręce cały czas wyprostowane. Pochylając się do
przodu noga, którą trzymaliśmy w powietrzu przechodzi do tyłu. Zwracamy
uwagę na pracę stawu biodrowego. Plecy cały czas proste. Wykonywany ruch
powinien być kontrolowany, nie spieszymy się. Ćwiczenie wykonuje prawa
potem lewa noga.
Pozycja końcowa: hantle trzymamy w dłoniach, ręce wyprostowane. Hantle
znajdują się kilkanaście centymetrów nad ziemią. Noga na której stoimy
delikatnie ugięta. Druga noga znajduje się z tyłu, lekko ugięta, uniesiona
w górę. Plecy proste, mięśnie napięte. Następnie wracamy do pozycji
wyjściowej i powtarzamy ruch.
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Ćwiczenie nr 4: Pompki wąskie.
Pozycja wyjściowa: pozycja wyjściowa tak jak w przypadku zwykłej pompki,
jednakże dłonie ułożone w inny sposób. Dłonie ustawione blisko siebie,
tworzymy kształt trójkąta pomiędzy kciukami i palcami wskazującymi. Stopy
blisko siebie, podpieramy się na palcach stóp.
Wykonanie: trzymając dłonie blisko siebie schodzimy w dół uginając łokcie,
tak jak w przypadku zwykłych pompek. Kontrolujemy ruch w dół. Przy wyjściu
w górę staramy się to robić w sposób dynamiczny.
Pozycja końcowa: łokcie ugięte, ciało w jednej linii znajduje się kilka
centymetrów nad ziemią. Pamiętamy, aby biodra nie opadały zbyt nisko jak
również nie wypychamy ich nadmiernie w górę.
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Ćwiczenie nr 5: Unoszenie na palcach.
Pozycja wyjściowa: stoimy wyprostowani, głowa do góry, patrzymy przed
siebie, plecy proste. Nogi w lekkim rozkroku (szerokość bioder). Hantle
opieramy o barki.
Wykonanie: zachowując postawę wyprostowaną unosimy się do góry na
palcach stóp. Wychodzimy w górę w sposób kontrolowany, jak najwyżej.
Pozycja końcowa: po uniesieniu się na palcach stóp na możliwie największą
wysokość przytrzymujemy ciało w takiej pozycji przez około 2-3 sekundy.
Staramy się, aby mięśnie były napięte. Nie chwiejemy się, kontrolujemy naszą
pozycję.
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8.5. Trening funkcjonalny.
Termin „trening funkcjonalny” to bardzo szeroko rozumiane pojęcie. Coś co
może być „funkcjonalne” dla jednej osoby, może nie być „funkcjonalnym” dla
kogoś innego. Pytanie, które powinniśmy sobie postawić brzmi zatem „co jest
funkcjonalne dla kogo?”. Odpowiedź na to pytanie leży w gestii trenerów
odpowiedzialnych za Twój trening przygotowania fizycznego. Jeżeli zatem
chciałbyś w swój trening indywidualny wpleść również trening funkcjonalny
skonsultuj się ze swoimi trenerami w zakresie ćwiczeń, które możesz
wykonywać.
Głównym celem treningu funkcjonalnego jest zapobieganie kontuzjom
powstającym

w

pewnych

określonych

sytuacjach

przeciążenia

oraz

wzmocnienie mięśni, tak aby być przygotowanym na te przeciążenia. Aby to
osiągnąć, ważnym jest żeby trenować pewne określone ruchy, a nie mięśnie.
Chcemy bowiem zapobiegać kontuzjom, które powstają gdy np. napastnik
uderza mocno piłkę na bramkę lub gdy obrońca blokuje strzał. Chcemy
również, aby bramkarz był w stanie wypiąstkować wysokie dośrodkowanie
w sposób eksplozywny. Powinniśmy zatem „wpleść” te specyficzne dla piłki
nożnej ruchy w nasz trening siłowy. Czy oznacza to, że nie powinieneś
podnosić ciężarów oraz zwiększać masy tkanki mięśniowej? Oczywiście, że nie.
Nie ma nic złego w tym, że chcesz rozbudowywać swój układ mięśniowy lub
zwiększasz systematycznie obciążenia. Jednakże tego typu trening w sposób
ogólny wpływa na poprawę twojej siły i muskulatury. Gra w piłkę nożną
wymaga również specyficznego rodzaju siły, która jest nam potrzebna do
wykonywania określonego rodzaju ruchu podczas gry. W tym właśnie aspekcie
bardzo przydatny jest trening funkcjonalny, kładący nacisk nie tylko na
mięśnie, ale także na wykonywany ruch.
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Jakie są zalety treningu funkcjonalnego?
Zaletą wykonywania ćwiczeń wielostawowych (dany ruch wymaga udziału
kilku stawów i grup mięśniowych) jest poprawa działania układu krążenia oraz
wzrost

wydolności

organizmu,

ponieważ

ćwiczenia

te

wymuszają

intensywniejsze krążenie krwi w naszym organizmie. Trening ten korzystnie
wpływa również na wzmocnienie mięśni całego ciała, z racji tego, że aktywizuje
do pracy wszystkie rodzaje włókien mięśniowych, w odróżnieniu od
tradycyjnych metod treningowych. Ten rodzaj treningu angażuje do pracy
zarówno mięśnie głębokie, jak i „centralny gorset mięśniowy” tzw. core
stability, wzmacniając mięsnie tułowia z przodu, jak i z tyłu, odciążając tym
samym kręgosłup.

STR 92

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL

ROZDZIAŁ 8

Rozwój układu mięśniowego

8.6. Przykłady ćwiczeń w treningu funkcjonalnym.

Ćwiczenie nr 1: Ławeczka przodem na piłce fitness - obroty.
Pozycja wyjściowa: podpieramy się na piłce fitness na łokciach. Całe ciało
w jednej linii, plecy proste, głowa w górze. Patrzymy przed siebie. Nogi
wyprostowane, podpieramy się na palcach stóp.
Wykonanie: zachowując cały czas pozycję wyjściową zaczynamy wykonywać
ruchy okrężne łokciami na piłce fitness. Ruch wykonujemy zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Pamiętajmy o tym, aby wykonywane ruchy były w pełni
kontrolowane, a ciało przez cały czas wykonywania ćwiczenia znajdowało się
w jednej linii. Mięśnie cały czas napięte.
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Ćwiczenie nr 2: Wstawanie po turecku.
Pozycja wyjściowa: kładziemy się na plecach. W jednej z rąk trzymamy
hantelkę, ręka uniesiona do góry. Druga ręka rozłożona na bok, płasko na
podłożu. Jedna noga zgięta w kolanie, podparcie na całej stopie (jeżeli
hantelkę trzymamy w prawej ręce to prawa noga będzie zgięta). Druga noga
prosta, odsunięta na bok, stopa rotuje na zewnątrz.
Wykonanie: trzymając cały czas hantelkę w górze unosimy tułów do góry do
momentu, w którym podpieramy się na łokciu drugiej ręki. Tułów skręca się
delikatnie w stronę ręki, na której następuje podparcie. Nogi pozostają
w niezmienionej pozycji. W drugim etapie ćwiczenia unosimy biodra w górę
i podpieramy się na stopie nogi znajdującej się po tej samej stronie co ręka, na
której się podpieramy. Następnie przenosimy nogę, na której się podpieramy
do tyłu i odrywamy rękę, na której się podpieramy. Powinniśmy znaleźć się
w pozycji wykroku (jedna noga z przodu, druga z tyłu). Z pozycji wykroku
wstajemy do pozycji stojącej.
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Ćwiczenie nr 3: Rolowanie Ab wheel.
Pozycja wyjściowa: ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji klęczącej. Pod
kolana

wkładamy

poduszkę

równoważną.

Kolana

i

stopy

złączone.

W dłoniach trzymamy przyrząd treningowy Ab Wheel. Ręce proste
w łokciach. Plecy proste.
Wykonanie:

z

pozycji

wyjściowej

następuje

„rozjazd”

do

przodu

z wykorzystaniem Ab Wheel. Ręce powinny być wyprostowane przez cały czas
wykonywania ćwiczenia. Biodra prostują się wraz z odjazdem koła do przodu.
Kolana pozostają zgięte, a stopy unoszą się do góry. „Rozjazd” do przodu
wykonujemy do momentu, w którym kółko znajdzie się dalej niż nasza głowa.
Następnie wracamy do pozycji wyjściowej przyciągając kółko do siebie.
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Ćwiczenie nr 4: „Rąbanie drewna” w pozycji wykroku.
Pozycja wyjściowa: stajemy w pozycji wykroku. Prawa noga z przodu,
podparcie na całej stopie płasko postawionej na podłożu. Kolano zgięte pod
kątem około 90 stopni. Lewa noga z tyłu, podparcie na palcach stopy. Kolano
zgięte pod kątem około 90 stopni, powinno znajdować się kilka centymetrów
nad ziemią podczas wykonywania ćwiczenia. W dłoniach trzymamy 2 hantelki
z odpowiednim obciążeniem. Hantle trzymamy na wysokości głowy.
Wykonanie: przez cały czas ćwiczenia utrzymujemy pozycję wyjściową, plecy
proste, głowa w górze. Ręce, w których trzymamy hantle natomiast wykonują
ruch w dół taki jak przy rąbaniu drewna (stąd nazwa ćwiczenia). Wykonywany
ruch powinien być dość dynamiczny. Przy wykonywaniu ruchu w dół ciało nie
powinno się skręcać. Cały czas utrzymujemy równowagę.
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Ćwiczenie nr 5: Wykroki do tyłu z dotknięciem kostki.
Pozycja

wyjściowa:

stoimy

na obu

nogach.

Plecy

proste, głowa

w górze, patrzymy przed siebie. Stopy rozstawione na szerokość bioder,
równolegle do siebie. Ręce wzdłuż tułowia.
Wykonanie: z pozycji wyjściowej wykonujemy wykrok do tyłu. Jeżeli wykrok
wykonujemy prawą nogą to jednocześnie lewa ręka wędruje w dół i dotyka
kostki. Odwrotnie w przypadku wykroku lewą nogą. Ćwiczenie wykonujemy na
zmianę, raz prawą, raz lewą nogą.
Pozycja końcowa: wykrok powinien być na tyle głęboki, aby noga na której
się podpieramy była ugięta pod kątem około 90 stopni, kolano nie wychodzi
poza linię palców stopy. Kolano nogi wykonującej wykrok do tyłu powinno
znajdować się kilka centymetrów na ziemią. Podparcie na palcach stopy. Jedna
ręka dotyka kostki (prawa ręka – lewa kostka

i odwrotnie). Druga ręka

w górze.
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8.7. Plyometria.
Plyometria jest specjalną formą treningu siłowego. Technik ta ma swoje
korzenie w byłych państwach Bloku Wschodniego, gdzie była znana jako
trening szokowy. Plyometria to forma treningu, która wykorzystuje szybkie,
eksplozywne ćwiczenia, aby poprawić moc mięśni oraz ich aktywację nerwową.
Ćwiczenie plyometryczne składa się z 3 faz:
· faza ekscentryczna, lub faza lądowania, podczas której mięśnie ulegają
wydłużaniu

i gromadzona jest energia,

· faza amortyzacji, lub faza przejściowa, jest to okres pomiędzy fazą
ekscentryczną i koncentryczną. Okres ten powinien być jak najkrótszy,
inaczej bowiem, energia zgromadzona podczas fazy ekscentrycznej
zmniejsza się redukując efekty ćwiczenia,
· faza koncentryczna, lub faza oderwania, wykorzystuje zgromadzoną
w mięśniach energię aby wymusić ruch.
Wskazówki w zakresie treningu plyometrycznego:
· dobra,

ogólnorozwojowa

rozgrzewka

jest

treningiem plyometrycznym. Szczególnie

bardzo
ważne

ważna

jest

przed

rozciąganie

dynamiczne oraz ćwiczenia poprawiające mobilność wszystkich stawów,
które będą zaangażowane w trening plyometryczny.
· nie

jest

polecane

wykonywanie

zbyt

dużej

liczby

powtórzeń

w trakcie sesji plyometrycznej,
· skup się na jakości wykonywanych ćwiczeń, a nie na ich ilości,
· szybkość wykonywania ćwiczeń jest bardzo ważna,
· daj sobie 1 minutę przerwy między ćwiczeniami, aby się zregenerować,
· powinieneś zachować przynajmniej 3 dniowy odstęp między sesjami
treningu plyometrycznego.
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8.8. Przykłady ćwiczeń plyometrycznych w treningu piłkarskim.
Ćwiczenie nr 1: Wyskok ze zmianą nóg w powietrzu.
Pozycja wyjściowa: ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji wykroku. Nogi
szeroko rozstawione, ugięte w kolanach. Ręce trzymamy na biodrach. Plecy
proste, głowa w górze, patrzymy przed siebie.
Wykonanie: z pozycji wykroku wykonujemy wyskok w górę cały czas
trzymając ręce na biodrach. W czasie wyskoku w górę zmieniamy pozycję nóg.
Jeżeli rozpoczynaliśmy od prawej nogi z przodu to po wyskoku powinna
znaleźć się

z tyłu.

Pozycja końcowa: po wyskoku lądujemy w ten sposób, aby znaleźć się
w pozycji wykroku tak jak przy rozpoczynaniu ćwiczenia.

STR 100

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL

ROZDZIAŁ 8

Rozwój układu mięśniowego

Ćwiczenie nr 2: Pompki z klaśnięciem.
Pozycja wyjściowa: pozycja jak do zwykłej pompki. Podpieramy się na
dłoniach. Ręce proste w łokciach, szeroko rozstawione. Ciało w jednej linii.
Nogi proste, podpieramy się na palcach stóp.
Wykonanie: wykonujemy zejście w dół jak przy zwykłej pompce. Wykonując
ruch w górę robimy to na tyle dynamicznie, aby oderwać ręce od podłoża
i wykonać klaśnięcie przed ponownym opadnięciem na ziemię. Ciało pozostaje
cały czas w jednej linii.
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Ćwiczenie nr 3: Skoki na podest.
Pozycja wyjściowa: ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji półprzysiadu. Nogi
ugięte w kolanach. Stopy rozstawione na szerokość bioder, równolegle do
siebie. Plecy proste. Ręce proste, przeniesione do tyłu. Podest znajduje się
przed nami.
Wykonanie:

z

pozycji

wyjściowej

wykonujemy

wyskok

w

górę

i wskakujemy na podest. Używamy rąk, aby wykonać zamach i ułatwić sobie
skok. Po wskoczeniu na podest wytrzymujemy w pozycji półprzysiadu przez 23 sekundy. Przy skokach z obciążeniem używamy piłki lekarskiej, którą
trzymamy w dłoniach.
Pozycja końcowa: stoimy na podeście obunóż. Ciało wyprostowane. Ręce
wzdłuż tułowia. Następnie wykonujemy zeskok z podestu. Lądujemy miękko
na obie nogi. Plecy proste.
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Ćwiczenie nr 4: Skoki narciarskie.
Pozycja wyjściowa: stoimy na prawej nodze. Noga lewa ugięta, znajduje się
za nami. Ręce

w górze ułatwiają balansowanie. Plecy proste. Patrzymy przed

siebie.
Wykonanie: wybijając się z prawej nogi wykonujemy skok do boku
w lewo. Lądujemy na lewej nodze, noga prawa ugięta znajduje się za nami.
Staramy się, aby wykonywane skoki były dynamiczne. Skaczemy jak najdalej
jest to możliwe.
Pozycja końcowa: stoimy na lewej nodze. Noga prawa ugięta, znajduje się
za nami. Ręce w górze ułatwiają balansowanie. Z tej pozycji wykonujemy skok
powrotny w prawo.
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Ćwiczenie nr 5: Podskoki z obciążeniem.
Pozycja wyjściowa: rozpoczynamy w pozycji półprzysiadu. Nogi ugięte
w kolanach. Stopy rozstawione na szerokość bioder, równolegle do siebie.
W dłoniach trzymamy hantle, ręce proste, ułożone wzdłuż tułowia. Plecy
proste.
Wykonanie: z pozycji wyjściowej następuje dynamiczne wyjście w górę.
Próbujemy wyskoczyć pionowo w górę, jak najwyżej jest to możliwe. Ręce
pozostają cały czas proste, hantle trzymamy wzdłuż tułowia. Staramy się
wylądować w tym samym miejscu, z którego wyskoczyliśmy.
Pozycja końcowa: lądujemy na dwie nogi i schodzimy do pozycji
półprzysiadu.
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8.9. Trening z wykorzystaniem piłki lekarskiej.
Piłka lekarska jest niezwykle przydatnym narzędziem do rozwijania siły
eksplozywnej oraz siły rotacyjnej. Aby urozmaicić trening z piłką lekarską
możesz wykorzystywać piłki o różnej wadze, różnej wielkości czy też różnej
powierzchni. Wykorzystanie piłki lekarskiej w treningu siłowym ma bardzo
wiele zalet. Pomaga rozwijać staw skokowy, kolana i biodra (wszystkie stawy,
które potrzebne są podczas biegu i sprintu oraz skakania). Poza tym, jak już
wcześniej wspomniano wzmacnia siłę eksplozywną zawodnika.
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8.10. Przykładowe ćwiczenia z wykorzystaniem piłki lekarskiej.

Ćwiczenie nr 1: Rzut piłką lekarską o podłoże.
Pozycja wyjściowa: stoimy w pozycji wyprostowanej. Stopy lekko
rozstawione, równolegle do siebie. Plecy proste, głowa w górze, patrzymy
przed siebie. Piłkę lekarską trzymamy oburącz nad głową. Ręce wyprostowane.
Wykonanie: z pozycji wyjściowej wykonujemy dynamiczny ruch w dół do
pozycji półprzysiadu rzucając jednocześnie piłką lekarską o podłoże.
Pozycja końcowa: ćwiczenie kończymy w pozycji półprzysiadu. Stopy
rozstawione na szerokość bioder, równolegle do siebie. Nogi ugięte
w kolanach. Kolana nie wychodzą poza linię palców stóp.
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Ćwiczenie nr 2: Wyrzut piłki lekarskiej w górę.
Pozycja wyjściowa: ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji przysiadu. Stopy
rozstawione na szerokość bioder, równolegle do siebie. Nogi ugięte
w kolanach. Kolana nie wychodzą poza linię palców stóp. W rękach trzymamy
piłkę lekarską (piłka pomiędzy kolanami). Plecy proste, głowa w górze.
Wykonanie: z pozycji wyjściowej następuje szybkie wyjście w górę
i wyrzut piłki lekarskiej

w górę i za siebie. Staramy się, aby ruch wykonywany

przy wyrzucie był dynamiczny. Piłkę rzucamy możliwie jak najwyżej i jak
najdalej za siebie.
Pozycja końcowa: całe ciało „wyciągnięte” w górę. Ręce wyprostowane,
wysoko nad głową. Stoimy na palcach stóp.
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Ćwiczenie nr 3: Rzut piłką lekarską zza głowy.
Pozycja wyjściowa: stoimy w pozycji wyprostowanej. Stopy lekko
rozstawione, równolegle do siebie. Plecy proste, głowa w górze, patrzymy
przed siebie. Piłkę lekarską trzymamy oburącz za głową. Ręce lekko ugięte
w łokciach.
Wykonanie: z pozycji wyjściowej wykonujemy dynamiczny wyrzut piłki zza
głowy (taki sam ruch jak przy wykonywaniu rzutu z autu). Większość pracy
wykonuje tułów, a nie ręce.
Pozycja końcowa: Stopy rozstawione na szerokość bioder, równolegle do
siebie. Nogi lekko ugięte w kolanach. Tułów i ręce przeniesione do przodu.
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Ćwiczenie nr 4: Rzut piłką lekarską zza głowy z krokiem do przodu.
Pozycja wyjściowa: stoimy w pozycji wyprostowanej. Stopy lekko
rozstawione, równolegle do siebie. Plecy proste, głowa w górze, patrzymy
przed siebie. Piłkę lekarską trzymamy oburącz za głową. Ręce lekko ugięte
w łokciach.
Wykonanie:

z

pozycji

wyjściowej

wykonujemy

wykrok

do

przodu

i dynamiczny wyrzut piłki zza głowy (taki sam ruch jak przy wykonywaniu
rzutu z autu). Zarówno wykrok jak i ruch muszą być wykonywane dość
agresywnie, aby zwiększyć oddziaływanie ćwiczenia na nasz organizm.
Większość pracy wykonuje tułów, a nie ręce.
Pozycja końcowa: jedna noga wysunięta do przodu, ugięta w kolanie. Druga
noga pozostaje z tyłu. Tułów i ręce przeniesione do przodu.
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8.11. Ćwiczenia z wykorzystaniem systemu TRX.
Wiele klubów piłkarskich w ostatnich latach wykorzystuje podczas treningów
siłowych tzw. taśmy TRX. Są to regulowanej długości wytrzymałe taśmy (pasy)
podwieszane do sufitu lub ściany. Ich zaletą jest fakt, że można je zamontować
w większości miejsc, nawet u siebie w domu. System ten pozwala trenować
całe ciało poprzez wykonywanie określonych ruchów. Dzięki konieczności
stabilizacji całego ciała podczas ćwiczeń nasze stawy wykonują ruch we
wszystkich płaszczyznach, przez co efekt treningu jest lepszy niż podczas
zwykłych ćwiczeń na maszynach lub przyrządach.
Wykorzystując system TRX w swoim treningu musisz pamiętać o kilku
podstawowych zasadach:
1. Kluczowe jest stałe utrzymywanie ciała w jednej linii (np. nie możemy
mieć wygiętych pleców lub łamać linię ciała w biodrach).
2. Głowa powinna zawsze znajdować się w neutralnej pozycji.
3. Należy różnicować kąt pochylenia taśm, im ostrzejszy kąt tym łatwiejsze
wykonanie danego ćwiczenia.
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8.12. Kluczowe punkty do zapamiętania.
1. Trening siłowy w piłce nożnej zasadniczo różni się od treningu
kulturystów lub ciężarowców. Inne są bowiem wymagania gry.
2. Trening siłowy to nie tylko trening mięśni, ale także aktywacja
i „dostrajanie” centralnego systemu nerwowego.
3. Podstawowe 4 rodzaje siły to: siła maksymalna, siła eksplozywna,
wytrzymałość siłowa oraz szybkość.
4. Trening funkcjonalny skupia się na wykonywaniu określonych ruchów
z wykorzystaniem kilku grup mięśni, przez co poprawia się koordynacja
i stabilizacja ciała.
5. Ważnym narzędziem w treningu siły eksplozywnej są ćwiczenia
plyometryczne oraz ćwiczenia z piłką lekarską.
6. System TRX wpływa na rozwój siły ogólnej, ale także poprawia pracę
stawów i stabilizację ciała.

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL

STR 111

ROZDZIAŁ 8

Rozwój układu mięśniowego

„Jeżeli nie masz czasu żeby zrobić coś
dobrze, to kiedy będziesz miał czas żeby
to powtórzyć”
- John Wooden
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Odpoczynek i regeneracja to siódmy komponent profilu fizycznego zawodnika
piłki nożnej. Jest to często pomijany aspekt treningu piłkarskiego, ponieważ
przez lata utarło się przeświadczenie, że więcej ćwiczeń to lepsze efekty.
Jednakże, kluczem do sukcesu jest odpowiednia ilość dobrej jakości ćwiczeń
oraz adekwatny do nich czas odpoczynku.
Faktem jest, iż ćwiczenia fizyczne doprowadzają do zniszczeń w twoim
organizmie. Zniszczenia te naprawiane są podczas fazy regeneracji. Zdolności
regeneracyjne człowieka są bardzo różne i zależą od danego organizmu.
Dlatego też, Twoim zadaniem jest określenie jaka jest minimalna ilość ćwiczeń
i powtórzeń, która poprawi Twoje wyniki, a nie maksymalna ilość, którą
możesz znieść. Poza tym, miej zawsze pewność, że ćwiczenia, które wykonujesz
są dla Ciebie wartościowe. Nie trać czasu i energii na olimpijskie podnoszenie
ciężarów, a zaoszczędzony czas wykorzystaj na grę w piłkę nożną.
Wiele badań naukowych dowodzi, iż potrzeba więcej niż 72 godziny, aby
osiągnąć przedmeczowy poziom przygotowania fizycznego oraz unormować
stany zapalne

w organizmie oraz mikrourazy mięśniowe. Wpływ na czas

potrzebny do regeneracji pomeczowej mają zarówno czynniki zewnętrzne
(wynik

meczu,

nawierzchnia,

jakość

warunki

przeciwnika,
pogodowe)

jak

miejsce
i

rozegrania

wewnętrzne

spotkania,

(wiek,

płeć,

zaawansowanie treningowe).
Do dyspozycji masz kilka sposobów na pomeczową odnowę biologiczną.
Sposoby te można podzielić na dwie główne grupy: regeneracja aktywna
i pasywna. Do aktywnych form regeneracji zalicza się między innymi jogging,
rower, aqua-jogging oraz rozciąganie. Są to najbardziej spotykane metody
w profesjonalnej piłce nożnej wykorzystywane po sesjach treningowych lub po
meczach. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy mecze rozgrywane są dwa razy
w tygodniu duży nacisk kładziony jest na przyspieszanie procesu odnowy
biologicznej zawodników. Proces odnowy możesz przyspieszyć również
poprzez wykorzystanie tzw. pasywnych form regeneracji. Te metody możesz
stosować bezpośrednio po zakończonym meczu, zaliczamy bowiem do nich:
nawadnianie organizmu, aby uzupełnić poziom płynów oraz odpowiednie
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odżywianie, aby uzupełnić poziom glikogenu. Pozostałe pasywne formy
regeneracji to: kąpiel w zimnej wodzie, stosowanie ubrań uciskowych, masaże
oraz sen.
9.1. Aktywne formy odnowy biologicznej.
Aktywne formy regeneracji pomeczowej mają kilka podstawowych zalet:
· redukują bóle mięśni,
· przyspieszają proces leczenia mikrourazów,
· przyspieszają usuwanie kwasu mlekowego z organizmu,
· regulują

procesy

metaboliczne

zakłócone

dużym

obciążeniem

meczowym.
Metody aktywnej regeneracji:
1. Jogging.
Przeprowadzone badania wykazały, że natychmiastowa pomeczowa aktywna
regeneracja polegająca na 12 minutowy lekkim biegu powoduje ograniczenie
bólu mięśni nóg i szybszy powrót do pełnej zdolności organizmu do sprintów.
2. Regeneracja na basenie.
Ćwiczenia wykonywane w wodzie, takie jak, aqua-jogging mają wiele zalet
w porównaniu do zwykłego biegania:
· unikamy nadmiernego obciążenia mięśni,
· woda w naturalny sposób masuje mięśnie,
· ograniczamy obciążenie stawów,
· rozluźniamy się, zarówno fizycznie jak i psychicznie.
3. Rozciąganie.
Powinieneś być ostrożny stosując tą formę regeneracji. Zbyt intensywna sesja
rozciągania po ciężkim treningu lub meczu ligowym może pogorszyć stan
zmęczonych już mięśni i w konsekwencji wywołać odwrotny skutek do
zamierzonego.
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9.2. Pasywne formy odnowy biologicznej.
1. Kąpiel w zimnej wodzie.
Kąpiel w zimnej wodzie bezpośrednio po treningu lub meczu ligowym
redukuje ból oraz opuchliznę, ma również działanie przeciwzapalne. Poza tym
zimna woda poprawia krążenie krwi w organizmie oraz pozwala poczuć się
bardziej pobudzonym po ciężkim wysiłku fizycznym. Jeżeli budynek klubowy
nie ma na wyposażeniu wanny możesz równie dobrze wziąć zimny prysznic.
2. Ubrania uciskowe.
Zakładanie elementów uciskowych takich jak chociażby uciskowe skarpety
może wspomagać procesy regeneracyjne oraz redukować ból mięśni. Mimo, iż
wiedza w tym zakresie jest jeszcze stosunkowo niewielka to do tej pory nie
znaleziono żadnych negatywnych efektów zakładania ubrań uciskowych.
3. Sen.
Wpływ snu na wyniki osiągane przez piłkarzy jest ostatnio często poruszaną
kwestią. Wydaje się bowiem, iż mamy sporo dowodów na związek kluczowych
czynników związanych ze snem takich jak: długość snu i jakość snu
z osiąganymi przez atletów rezultatami. Badania naukowe potwierdzają, że sen
jest czynnikiem poprawiającym wyniki sportowe ponieważ podczas fazy snu
głębokiego uwalniany jest hormon wzrostu. Hormon ten stymuluje wzrost
mięśni i ich odbudowę. Pomaga również w budowie kości i regeneracji
organizmu. Brak snu natomiast łączony jest z niedostateczną regeneracją,
zachwianiami nastroju oraz brakiem motywacji. Zachęcamy do codziennej 20
minutowej drzemki (nazywanej po angielsku „power nap”). Drzemka powinna
mieć miejsce po południu w godzinach od 14:00 do 16:00. Taka drzemka jest
ekwiwalentem dodatkowej godziny snu w nocy.
4. Jedzenie i nawadnianie.
Bezpośrednio po zakończonym meczu lub ciężkim treningu powinieneś
uzupełnić poziom płynów w organizmie. 1 do 2 procent ubytku wagi ciała
spowodowane odwodnieniem może spowodować pogorszenie twoich wyników
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na boisku o około 15%. Piłkarze nie piją odpowiedniej ilości wody przez co
pogarszają swoje samopoczucie. Ten problem pogarszany jest przez picie
odwadniających napojów takich jak: alkohol, kawa, herbata oraz napoje
zawierające kofeinę.
Równie ważne co odpowiednie nawadnianie organizmu jest jego odżywianie.
W ciągu dwóch, trzech godzin po meczu lub treningu staraj się zjeść
pełnowartościowy posiłek składający się w głównej mierze z węglowodanów
złożonych (dania z makaronem, ryżem lub ziemniakami). Nie zapominajmy
również o spożywaniu białka, które wspomoże odbudowę nadwyrężonych
mięśni. Polecane jest w tym przypadku białko pochodzenia zwierzęcego
(kurczak, ryba, wołowina).
5. Regeneracja psychiczna.
Piłkarze w obecnych czasach mierzą się z wielką presją, która na nich
spoczywa. Jest to presja ze strony kibiców, sponsorów, zarządu oraz coraz
większe wymagania ze strony mediów. Dlatego też odnowa psychiczna
powinna być kluczowym elementem procesu regeneracji. Do podstawowych
strategii w zakresie odnowy psychologicznej zalicza się:
· zorganizowanie krótkiego spotkania po meczu, na którym trenerzy
i zawodnicy mogą ocenić zakończony właśnie mecz oraz ustalić co należy
jeszcze poprawić,
· ustalenie realistycznych celów do wykonania w następnym tygodniu
treningowym,
· rozmowy z członkami rodziny oraz przyjaciółmi, zarówno twarzą
w twarz jak i za pomocą mediów społecznościowych.
Podsumowując, faza odnowy biologicznej jest nieodłącznym elementem
nowoczesnego

treningu piłkarskiego.

Musimy

zatem

poświęcić

temu

zagadnieniu tyle samo uwagi ile poświęcamy treningowi taktycznemu lub
technicznemu. Większość z omówionych metod nie wymaga wielkich
nakładów finansowych lub rzeczowych, a jedynie chęci ze strony zawodników.
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9.3. Kluczowe punkty do zapamiętania.
1. Kluczem do osiągania najlepszych wyników jest odpowiednia ilość
dobrej jakości ćwiczeń oraz adekwatny dla nich czas na odpoczynek.
2. Nieodpowiednia ilość czasu na odpoczynek nie pozwala na pełną
regenerację organizmu.
3. Do dyspozycji mamy tzw. aktywne i pasywne formy odnowy
biologicznej.
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„Aby zostać mistrzem musisz uwierzyć
w siebie wtedy, gdy nikt inny w ciebie
nie wierzy”
- Sugar Ray Robinson
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Podsumowanie.
Jest kilka kluczowych elementów, które „tworzą” profesjonalnego piłkarza.
Jednym z najważniejszych jest odpowiednie przygotowanie fizyczne potrzebne
do rozgrywania meczy na wysokim poziomie. Pozostałe elementy, równie
ważne, to inteligencja, dyscyplina oraz długoterminowe zaangażowanie. Wielu
utalentowanych

zawodników

nigdy

nie

osiągnie

wysokiego

poziomu

osiągnięcie

sukcesu

rozgrywkowego ponieważ brakuje im tych zdolności.
Równie

ważnym

czynnikiem

wpływającym

na

w zawodowej piłce nożnej jest „studiowanie” przez ciebie gry. Przez
studiowanie gry rozumiemy akt faktycznego udziału w grze, zarówno na
treningach jak i w meczach ligowych oraz odpowiednią współpracę ze sztabem
szkoleniowym. Ucząc się gry pamiętaj o wytycznych, które dają trenerzy.
Realizuj założenia taktyczne oraz rozwijaj swoje umiejętności techniczne.
Jak już wspomnieliśmy wyżej kluczowym elementem sukcesu w tej grze jest
solidne przygotowanie fizyczne. Każdy z siedmiu składników profilu fizycznego
zawodnika piłki nożnej, uwzględnionych w tym podręczniku, powinien być
przez ciebie rozwijany do jak najwyższego poziomu. Nigdy nie osiągniesz
górnego

pułapu swoich możliwości jako

zawodnik jeżeli brakuje Ci

samodyscypliny do treningów motorycznych.
Pomimo, iż trenerzy dołożą wszelkich starań, abyś rozwinął swój potencjał do
maksimum, to Twoją odpowiedzialnością jest zaangażowanie się w trening
i osiągnięcie postawionych sobie celów.
Nasza formuła na sukces jest prosta. Zaangażuj się w ciężką pracę. Tylko w ten
sposób możesz myśleć o odniesieniu poważnego sukcesu. Jeżeli uważasz, że
samym talentem zwojujesz świat to przyjmij do wiadomości, że okłamujesz
sam siebie.
Gra w piłkę nożną jako zawodowy piłkarz wymaga ogromnego poświęcenia.
Odpowiedz więc sobie na jedno proste pytanie. Jak wiele jestem skłonny
poświęcić, aby osiągnąć zawodowstwo w tym co robię?

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL

STR 121

Źródła informacji:

1. Anding Roberta, Riley Dan, Houston Texans. Strength & Conditioning
program, 2014.
2. Bangsbo Jens, Fitness training in soccer. A scientific approach,
Reedswain Publishing, 2004.
3. Bishop David, Girard Olivier, Repeated – Sprint ability. Part II.
Recommendations for training. Sports Med, 2011.
4. Boyle Michael, New functional training for sports, Second Edition,
Champaign, IL: Human Kinetics, 2016.
5. Cresser Justin, Total soccer conditioning. A ball oriented approach.
Volume 1, World Class Coaching, 2012.
6. Cresser Justin, Total soccer conditioning. A ball oriented approach.
Volume 2, World Class Coaching, 2012.
7. f-marc.com/11plus/home/
8. Mendonca Pedro, Tactical Periodization. A practical application for
game model of the FC Bayern Munich of Jupp Heynckes (2013 – 14),
Pedro Mendonca, 2014.
9. Van Winckel Jan, Fitness in soccer. The science and practical
application, Moveo Ergo Sum/Klein –Gelmen, 2014.

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL

STR 123

10. Verheijen Raymond, The original guide to football periodisation, part 1,
First Edition, World Football Academy, 2014.
11. Verheijen Raymond, Conditioning for soccer, Reedswain, 1998.
12. www.seedofspeed.com

STR 124

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL

