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CELE PROGRAMU: 

 

Przygotowany program treningu biegowego w okresie przygotowawczym ma na celu 

poprawę 4 zdolności zawodnika. Do zdolności tych zaliczamy: zdolność do utrzymania 

wysokiej jakości akcji eksplozywnych w ciągu 90 minut, zdolność do utrzymania 

szybkiej regeneracji pomiędzy akcjami eksplozywnymi, poprawa jakości akcji 

eksplozywnych w trakcie 90 minut oraz szybsza regeneracja pomiędzy akcjami 

eksplozywnymi (zwiększenie liczby akcji eksplozywnych). 

 

1. Zdolność do utrzymania wysokiej jakości  akcji eksplozywnych w ciągu 90 

minut. Zazwyczaj na początku meczu piłkarz wykonuje daną akcję eksplozywną 

(sprint, pojedynek główkowy, wślizg,  itp.) na wysokim poziomie (100% naszych 

możliwości). Niestety wraz z upływem czasu jakość tych akcji ulega pogorszeniu 

(sprint na 80% zamiast 100%). Aby temu zapobiec i utrzymać jakość  akcji 

eksplozywnych na względnie stałym poziomie przez 90 minut należy rozwijać tą 

zdolność poprzez odpowiedni trening. W tym przypadku wykorzystamy sprinty 

piłkarskie z krótkim czasem odpoczynku. Dzięki krótkim przerwom między 

sprintami nasz organizm będzie musiał się przystosować i zwiększyć swoją 

wytrzymałość. 

 

2. Zdolność do utrzymania szybkiej regeneracji pomiędzy akcjami eksplozywnymi. 

Równie ważne co duża liczba akcji eksplozywnych przez 90 minut jest 

posiadanie zdolności do utrzymania krótkiego czasu regeneracji pomiędzy tymi 

akcjami przez 90 minut. Na początku meczu zazwyczaj czas regeneracji jest 

krótszy natomiast wraz z upływem czasu zawodnik nie jest w stanie utrzymać  

czasu regeneracji na ty samym poziomie. Poprzez odpowiednie ćwiczenia 

wytrzymałościowe będziemy w stanie utrzymać czas regeneracji pomiędzy 

akcjami eksplozywnymi na względnie stabilnym poziomie przez całe 90 minut 

trwania meczu. 
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3. Zwiększenie liczby akcji eksplozywnych w trakcie 90 minut. Zazwyczaj występują 

dość duże różnice w zakresie ilości akcji eksplozywnych w trakcie 1 minuty 

pomiędzy zawodnikami zawodowymi, a zawodnikami amatorami. Jeżeli zawodnik 

zawodowy będzie w stanie wykonać powiedzmy 4 akcje eksplozywne na minutę 

(regeneracja 15 s.), zawodnik amator może być w stanie wykonać tylko 2 akcje 

(regeneracja 30 s.). Oznacza to dużą różnicę w zakresie intensywności gry na obu 

poziomach. Na szczęście poprzez odpowiednie ćwiczenia biegowe jesteśmy w 

stanie zwiększać liczbę akcji eksplozywnych wykonywanych w ciągu 1 minuty i 

skrócić czas regeneracji. Naszym celem będzie zwiększanie czasu pracy oraz 

zmniejszanie czasu odpoczynku. 

 

4. Poprawa jakości akcji eksplozywnych w trakcie 90 minut. Ważne jest, aby 

wykonywane przez nas akcje eksplozywne np. sprinty cechowały się wysoką 

jakością wykonania. Aby poprawiać tą jakość akcji eksplozywnych wykorzystamy 

sprinty piłkarskie z długim czasem odpoczynku. Dzięki pełnej regeneracji 

pomiędzy akcjami eksplozywnymi będziemy w stanie skupić się na jakości 

wykonania danego ćwiczenia i poprawie naszych osiągów (przejście ze 100% do 

101%). 
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KALENDARIUM PROGRAMU: 

 

 

Przygotowany program treningu biegowego w okresie przygotowawczym obejmuje okres 

6 tygodni. 

 

Cały program zorganizowany jest w formie 2 tygodniowego cyklu obejmującego swoim 

zakresem pracę nad poprawą konkretnych zdolności wydolnościowych zawodnika.  

 

W pierwszym tygodniu pracujemy nad poprawą zdolności do utrzymania akcji 

eksplozywnych na poziomie 100% przez 90 minut trwania meczu. Druga zdolność nad 

poprawą, której pracujemy to zdolność do utrzymania szybkiej regeneracji pomiędzy 

akcjami eksplozywnymi przez 90 minut (utrzymanie stałego czasu regeneracji pomiędzy 

akcjami). 

 

Podczas drugiego tygodnia naszą uwagę skupiamy na poprawie jakości wykonywanych 

akcji eksplozywnych np. szybszy sprint, mocniejszy wyskok (ze 100% na 101%). Ponadto 

naszym drugim celem będzie zwiększenie liczby akcji eksplozywnych wykonywanych w 

trakcie meczu np. zwiększenie liczby akcji z 2 do 4 poprzez skrócenie czasu regeneracji 

pomiędzy akcjami. 

 

Pierwszy i drugi tydzień to nasz 2 tygodniowy cykl treningowy, który będziemy 

powtarzać w trakcie następnych tygodni okresu przygotowawczego.  
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STRUKTURA SESJI TRENINGOWEJ: 

 

 

Każda sesja treningowa ma jednolitą strukturę składającą się z następujących 

elementów: 

 

Rozgrzewka: skakanka, masaż wałkami piankowymi (foam rollers), rozciąganie 

dynamiczne. 

 

Część główna: ćwiczenia biegowe poprawiające wydolność  i wytrzymałość zawodnika. 

 

Rozciąganie statyczne: ćwiczenia rozciągające. 
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STRUKTURA CZĘŚCI GŁÓWNEJ SESJI: 

 

 

Część główna sesji treningowej składa się z ćwiczeń biegowych mających na celu 

poprawę jednej z czterech omawianych wcześniej zdolności.  
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POTRZEBNY SPRZĘT TRENINGOWY: 

 

 

Do wykonania ćwiczeń zawartych w przygotowanym programie potrzebny będzie 

następujący sprzęt treningowy: 

 

· Drabinka koordynacyjna. 

 

· Grzybki. 

 

· Piłka. 

 

· Płotki niskie. 

 

· Skakanka. 

 

· Wałek piankowy do masażu. 
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HARMONOGRAM TYGODNIOWY 

PROGRAMU 

„Talent to suma predyspozycji i ciężkiej pracy” 
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Skakanka

Masaż wałkiem piankowym

Rozciąganie dynamiczne

TYDZIEŃ 1

Skakanka

Masaż wałkiem piankowym

Rozciąganie dynamiczne

Część główna:

1. Utrzymanie akcji 
eksplozywnych na poziomie 
100% przez 90 minut trwania 
meczu.

2. Utrzymanie szybkiej 
regeneracji pomiędzy akcjami 
eksplozywnymi przez 90 minut 
trwania meczu.

Rozciąganie statyczne

TYDZIEŃ 2

Część główna:

1. Poprawa jakości
wykonywanych akcji 
eksplozywnych.

2. Zwiększenie liczby akcji
eksplozywnych wykonywanych
w trakcie meczu poprzez
skrócenie czasu regeneracji.

Rozciąganie statyczne
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Skakanka

Masaż wałkiem piankowym

Rozciąganie dynamiczne

TYDZIEŃ 3

Skakanka

Masaż wałkiem piankowym

Rozciąganie dynamiczne

Część główna:

1. Utrzymanie akcji 
eksplozywnych na poziomie 
100% przez 90 minut trwania 
meczu.

2. Utrzymanie szybkiej 
regeneracji pomiędzy akcjami 
eksplozywnymi przez 90 minut 
trwania meczu.

Rozciąganie statyczne

TYDZIEŃ 4

Część główna:

1. Poprawa jakości
wykonywanych akcji 
eksplozywnych.

2. Zwiększenie liczby akcji
eksplozywnych wykonywanych
w trakcie meczu poprzez
skrócenie czasu regeneracji.

Rozciąganie statyczne
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Skakanka

Masaż wałkiem piankowym

Rozciąganie dynamiczne

TYDZIEŃ 5

Skakanka

Masaż wałkiem piankowym

Rozciąganie dynamiczne

Część główna:

1. Utrzymanie akcji 
eksplozywnych na poziomie 
100% przez 90 minut trwania 
meczu.

2. Utrzymanie szybkiej 
regeneracji pomiędzy akcjami 
eksplozywnymi przez 90 minut 
trwania meczu.

Rozciąganie statyczne

TYDZIEŃ 6

Część główna:

1. Poprawa jakości
wykonywanych akcji 
eksplozywnych.

2. Zwiększenie liczby akcji
eksplozywnych wykonywanych
w trakcie meczu poprzez
skrócenie czasu regeneracji.

Rozciąganie statyczne



INDYWIDUALNE SESJE TRENINGOWE 

 
„Szczęście … występuje, gdy okazja spotyka się z 

umiejętnościami” 
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TYDZIEŃ 1 - SESJA 1 - ROZGRZEWKA

Nazwa ćwiczenia Czas trwania

Skakanka

Masaż wałkiem piankowym

Rozciąganie dynamiczne

5 min

5 min

5 min

TYDZIEŃ 1 - SESJA 1 - CZĘŚĆ GŁÓWNA

Rodzaj
ćwiczenia

Ilość
serii

Utrzymanie akcji 
eksplozywnych 
na poziomie 
100% przez 90 
minut trwania 
meczu

2

Ilość
powtórzeń

Odległość
Przerwa 
między
seriami

Przerwa 
między 

powtórzeniami

8 15 m 10 s. 4 min



Ćwiczenie nr 1: Sprint piłkarski z krótką przerwą na regenerację. 

 

 
 

 

 
Do pokonania sprintem jest odległość 15 metrów. Sprint wykonujemy  w zygzaku  w 

związku z tym wymaga on zmiany kierunku biegu przy dużej szybkości. Sprint kończymy 

uderzeniem piłki na bramkę. Pomiędzy powtórzeniami sprintów mamy 10 sekund na 

ustawienie piłki  i powrót na pozycję startową. 

 

Ćwiczenie wykonujemy na 100% Hrmax  (tętno maksymalne). 
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TYDZIEŃ 1 - SESJA 1 - CZĘŚĆ GŁÓWNA

Rodzaj
ćwiczenia

Ilość
serii

Utrzymanie 
szybkiej 
regeneracji
pomiędzy akcjami
eksplozywnymi 
przez 90 minut
trwania meczu

1

Ilość
powtórzeń

Przerwa 
między

powtórzeniami

Czas
pracy

4 5 min 2 min



 
Ćwiczenie nr 2: Bieg plus drabinka koordynacyjna i krok dostawny między 

grzybkami. 

 

 
 

 

Ćwiczenie składa się z 4 powtórzeń podczas których wykonujemy 5 minutową pracę  w 

sposób ciągły. Na każdym z 4 boków kwadratu mamy do wykonania inne ćwiczenie. 1 

bok to praca na drabince koordynacyjnej. 2 bok to bieg na 80% Hrmax. Na 3 boku 

wykonujemy krok dostawny pomiędzy grzybkami. 4 bok to ponownie bieg na 80% 

Hrmax. Długość każdego boku to 15 m.  

 

Ćwiczenie wykonujemy na 80% Hrmax. 
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Rozciąganie statyczne 5 min
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TYDZIEŃ 2 - SESJA 2 - ROZGRZEWKA

Nazwa ćwiczenia Czas trwania

Skakanka

Masaż wałkiem piankowym

Rozciąganie dynamiczne

5 min

5 min

5 min

TYDZIEŃ 2 - SESJA 2 - CZĘŚĆ GŁÓWNA

Rodzaj
ćwiczenia

Ilość
serii

Poprawa jakości
wykonywanych
akcji 
eksplozywnych

Ilość
powtórzeń

Odległość
Przerwa 
między

ćwiczeniami

Przerwa 
między 

powtórzeniami

Ćwiczenie nr 1

Ćwiczenie nr 2

Ćwiczenie nr 3

1 7  5 m 30 s. 4 min

1 5 15 m 45 s. 4 min

1 2 25 m 60 s. 4 min



Ćwiczenie nr 1: Sprint 5 metrowy ze strzałem na bramkę. 

 

 

 

 
Startując wykonujemy 2 skoki przez płotki niskie. Następnie wykonujemy szybki sprint 

do piłki i kończymy akcję strzałem na bramkę. Między powtórzeniami mamy 30 sekund 

na regenerację i powrót na pozycję startową.  

 

Ćwiczenie wykonujemy na 100% Hrmax. 
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Ćwiczenie nr 2: Sprint wokół trójkąta. 

 

 
 

 

 
Wykonujemy szybki sprint wokół trójkąta. Boki trójkąta o długości 5 m. Ćwiczenie to 

wymaga zmiany kierunku biegu przy dużej szybkości. 

 

Ćwiczenie wykonujemy na 100% Hrmax. 
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Ćwiczenie nr 3: Sprint w kształcie strzałki. 

 

 
 

 

Wykonujemy szybki sprint zgodnie z podaną kolejnością (sprint w kształcie strzałki). 

Długość każdego odcinka to 5 m. Ćwiczenie wymagające zmiany kierunku biegu przy 

dużej szybkości.  

 

Ćwiczenie wykonujemy na 100% Hrmax. 
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TYDZIEŃ 2 - SESJA 2 - CZĘŚĆ GŁÓWNA

Rodzaj
ćwiczenia

Ilość
serii

Zwiększenie 
liczby akcji
eksplozywnych
wykonywanych 
w trakcie 
meczu.

2

Ilość
powtórzeń

Czas
pracy

Przerwa 
między
seriami

Przerwa 
między 

powtórzeniami

6 1 min 2 min 4 min



Ćwiczenie nr 4: Bieg w kole z dotykaniem grzybków. 

 

 
 

 
Startujemy ze środka koła. Po dobiegnięciu do zewnętrznego grzybka dotykamy go 

ręką i wracamy do środka. Dotykamy środkowy grzybek i powtarzamy tą samą 

sekwencję przesuwając się o jeden grzybek  w lewo. Kontynuujemy bieg przesuwając 

się zawsze o jeden grzybek    w lewo przez 60 sekund. 2 powtórzenia bieg przód – 

przód, 2 powtórzenia bieg przód – tył, 2 powtórzenia krok dostawny. Następnie 

druga seria w tym samym układzie. Długość każdego odcinka to 5 m.  

 

Ćwiczenie wykonujemy na 90% Hrmax. 
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Rozciąganie statyczne 5 min
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TYDZIEŃ 3 - SESJA 3 - ROZGRZEWKA

Nazwa ćwiczenia Czas trwania

Skakanka

Masaż wałkiem piankowym

Rozciąganie dynamiczne

5 min

5 min

5 min

TYDZIEŃ 3 - SESJA 3 - CZĘŚĆ GŁÓWNA

Rodzaj
ćwiczenia

Ilość
serii

Utrzymanie akcji 
eksplozywnych 
na poziomie 
100% przez 90 
minut trwania 
meczu

2

Ilość
powtórzeń

Odległość
Przerwa 
między
seriami

Przerwa 
między 

powtórzeniami

9 15 m 10 s. 4 min



Ćwiczenie nr 1: Sprint ze zmianą kierunku biegu i strzałem na bramkę. 

 

 

 

 

Startując wykonujemy 2 skoki przez płotki niskie. Następnie wykonujemy szybki sprint 

dookoła ułożonych grzybków (zgodnie z opisaną kolejnością). Każdy odcinek ma długość 

5 metrów. Akcja kończy się strzałem na bramkę. 

 

Ćwiczenie wykonujemy na 100% Hrmax. 
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TYDZIEŃ 3 - SESJA 3 - CZĘŚĆ GŁÓWNA

Rodzaj
ćwiczenia

Ilość
serii

Utrzymanie 
szybkiej 
regeneracji
pomiędzy akcjami
eksplozywnymi 
przez 90 minut
trwania meczu

1

Ilość
powtórzeń

Przerwa 
między

powtórzeniami

Czas
pracy

4 5.5 min 2 min



Ćwiczenie nr 2: Bieg z prowadzeniem piłki wokół grzybków. 

 

 

 

 

Prowadząc piłkę okrążamy grzybki rozrzucone w sposób dowolny na wyznaczonym 

placu. Stosujemy różne techniki zawracania (zewnętrzna  i wewnętrzna cześć stopy). 

Po każdym dziesiątym okrążonym grzybku wykonujemy szybszy sprint na zewnątrz i 

wykonujemy okrążenie jednego z czterech grzybków ustawionych 5 metrów od 

wyznaczonego pola.  

 

Ćwiczenie wykonujemy na 80% Hrmax.  
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Rozciąganie statyczne 5 min
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TYDZIEŃ 4 - SESJA 4 - ROZGRZEWKA

Nazwa ćwiczenia Czas trwania

Skakanka

Masaż wałkiem piankowym

Rozciąganie dynamiczne

5 min

5 min

5 min

TYDZIEŃ 4 - SESJA 4 - CZĘŚĆ GŁÓWNA

Rodzaj
ćwiczenia

Ilość
serii

Poprawa jakości
wykonywanych
akcji 
eksplozywnych

Ilość
powtórzeń

Odległość
Przerwa 
między

ćwiczeniami

Przerwa 
między 

powtórzeniami

Ćwiczenie nr 1

Ćwiczenie nr 2

Ćwiczenie nr 3

1 7  5 m 30 s. 4 min

1 5 15 m 45 s. 4 min

1 3 25 m 60 s. 4 min



Ćwiczenie nr 1: Sprint do płotka i strzał na bramkę. 

 

 

 

 

Startujemy z pozycji pompki. Następnie wykonujemy szybki sprint do płotka. Skaczemy 

przez płotek i kończymy akcję strzałem na bramkę. 

 

Ćwiczenie wykonujemy na 100% Hrmax. 
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Ćwiczenie nr 2: Start z pozycji siedzącej i skok z obrotem. 

 

 

 

 

Startujemy z pozycji siedzącej. Następnie wykonujemy skok przez płotek niski i sprint 10 

metrowy do następnego płotka. Przy następnym płotku wykonujemy skok z obrotem o 

90 stopni. Po skoku sprint 5 metrowy do piłki i uderzenie na bramkę. 

 

Ćwiczenie wykonujemy na 100% Hrmax. 
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Ćwiczenie nr 3: Sprint dookoła kwadratu i po przekątnej. 

 

 

 

 

Startujemy na jednym z narożników kwadratu. Wykonujemy szybki sprint dookoła 

kwadratu a następnie po jego przekątnej. Każdy odcinek który pokonujemy ma długość 

5 metrów. Razem do pokonania 25 metrów. Na każdym boku kwadratu dodatkowo 

ustawione są płotki do przeskoczenia.  

 

Ćwiczenie wykonujemy na 100% Hrmax. 
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TYDZIEŃ 4 - SESJA 4 - CZĘŚĆ GŁÓWNA

Rodzaj
ćwiczenia

Ilość
serii

Zwiększenie 
liczby akcji
eksplozywnych
wykonywanych 
w trakcie 
meczu.

2

Ilość
powtórzeń

Czas
pracy

Przerwa 
między
seriami

Przerwa 
między 

powtórzeniami

6 1 min 1.5 min 4 min



Ćwiczenie nr 4: Prowadzenie piłki do środka i na zewnątrz. 

 

 

 

 

Prowadzimy piłkę w szybkim tempie, zgodnie z sekwencją przedstawioną na rysunku. 

Raz prowadzimy piłkę do środka, raz na zewnątrz. Przy każdym grzybku wykonujemy 

szybki zawrót z piłką. Cały czas jesteśmy skoncentrowani na poprawnym wykonaniu 

zwrotów i prowadzeniu piłki. Podczas pierwszej serii zwroty wykonujemy wewnętrzną 

częścią stopy, podczas drugiej zewnętrzną.  

 

Ćwiczenie wykonujemy na 90% Hrmax. 
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Rozciąganie statyczne 5 min
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TYDZIEŃ 5 - SESJA 5 - ROZGRZEWKA

Nazwa ćwiczenia Czas trwania

Skakanka

Masaż wałkiem piankowym

Rozciąganie dynamiczne

5 min

5 min

5 min

TYDZIEŃ 5 - SESJA 5 - CZĘŚĆ GŁÓWNA

Rodzaj
ćwiczenia

Ilość
serii

Utrzymanie akcji 
eksplozywnych 
na poziomie 
100% przez 90 
minut trwania 
meczu

2

Ilość
powtórzeń

Odległość
Przerwa 
między
seriami

Przerwa 
między 

powtórzeniami

10 15 m 10 s. 4 min



Ćwiczenie nr 1: Sprint wokół trójkąta. 

 

 

 

 

Wykonujemy szybki sprint wokół trójkąta. Boki trójkąta o długości 5 m. Ćwiczenie to 

wymaga zmiany kierunku biegu przy dużej szybkości. 

 

Ćwiczenie wykonujemy na 100% Hrmax. 
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TYDZIEŃ 5 - SESJA 5 - CZĘŚĆ GŁÓWNA

Rodzaj
ćwiczenia

Ilość
serii

Utrzymanie 
szybkiej 
regeneracji
pomiędzy akcjami
eksplozywnymi 
przez 90 minut
trwania meczu

1

Ilość
powtórzeń

Przerwa 
między

powtórzeniami

Czas
pracy

4 6 min 2 min



Ćwiczenie nr 2: Bieg z piłką plus zawroty. 

 

 

 

 

Ustawiamy pole ćwiczenia zgodnie z rysunkiem. Po starcie dobiegamy do pierwszej 

linii grzybków na 5 metrze i wykonujemy zawrót. Następnie wracamy na linię 

startową. Drugi bieg do linii grzybków na 10 metrze. Zawrót i powrót na linię 

startową. Trzeci bieg do linii grzybków na 15 metrze. Zawrót i powrót na linię 

startową. Powtarzamy całą sekwencję od nowa. Pracujemy w sposób ciągły przez 6 

minut. Do wykonania 4 powtórzenia. 1 powtórzenie – zawrót wewnętrzną częścią 

stopy, 2 powtórzenie – zawrót zewnętrzną częścią stopy, 3 powtórzenie – zawrót 

podeszwą, 4 powtórzenie – zawrót wewnętrzną częścią stopy, pod nogą.  

 

Ćwiczenie wykonujemy na 80% Hrmax. 
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Rozciąganie statyczne 5 min
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TYDZIEŃ 6 - SESJA 6 - ROZGRZEWKA

Nazwa ćwiczenia Czas trwania

Skakanka

Masaż wałkiem piankowym

Rozciąganie dynamiczne

5 min

5 min

5 min

TYDZIEŃ 6 - SESJA 6 - CZĘŚĆ GŁÓWNA

Rodzaj
ćwiczenia

Ilość
serii

Poprawa jakości
wykonywanych
akcji 
eksplozywnych

Ilość
powtórzeń

Odległość
Przerwa 
między

ćwiczeniami

Przerwa 
między 

powtórzeniami

Ćwiczenie nr 1

Ćwiczenie nr 2

Ćwiczenie nr 3

1 8  5 m 30 s. 4 min

1 5 15 m 45 s. 4 min

1 3 25 m 60 s. 4 min



Ćwiczenie nr 1: Skoki przez płotki i strzał na bramkę. 

 

 

 

 

Zaczynamy od dwóch skoków przez płotki. Następnie szybki sprint 5 metrowy i skok 

przez trzeci płotek. Akcja kończy się uderzeniem na bramkę.  

 

Ćwiczenie wykonujemy na 100% Hrmax. 

42

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL



Ćwiczenie nr 2: Sprint ze zmianą kierunku biegu i strzałem na bramkę. 

 

 

 

 

Startując wykonujemy 2 skoki przez płotki niskie. Następnie wykonujemy szybki sprint 

dookoła ułożonych grzybków (zgodnie z opisaną kolejnością). Każdy odcinek ma długość 

5 metrów. Akcja kończy się strzałem na bramkę. 

 

Ćwiczenie wykonujemy na 100% Hrmax. 
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Ćwiczenie nr 3: Sprint w slalomie. 

 

 
 

 

 

Wykonujemy sprint z piłką w slalomie. Koncentrujemy się na jak najszybszym 

prowadzeniu piłki i jak najlepszym wykonaniu zwrotów przy grzybkach. Akcję kończymy 

uderzeniem piłki na bramkę. Całkowity dystans do pokonania to 25 metrów. 

 

Ćwiczenie wykonujemy na 100% Hrmax. 
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TYDZIEŃ 6 - SESJA 6 - CZĘŚĆ GŁÓWNA

Rodzaj
ćwiczenia

Ilość
serii

Zwiększenie 
liczby akcji
eksplozywnych
wykonywanych 
w trakcie 
meczu.

2

Ilość
powtórzeń

Czas
pracy

Przerwa 
między
seriami

Przerwa 
między 

powtórzeniami

6 1 min 1 min 4 min



Ćwiczenie nr 4: Prowadzenie piłki przez brameczki. 

 

 

 

 

5 małych brameczek rozrzuconych dowolnie na placu ćwiczenia. Zadaniem zawodnika 

jest przeprowadzenie piłki przez jak największą ilość bramek w ciągu jednej minuty. Nie 

można przechodzić z powrotem przez tą samą bramkę. 

 

 Ćwiczenie wykonujemy w szybkim tempie – 90% Hrmax. 
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Rozciąganie statyczne 5 min



Życzymy Wam udanych treningów oraz owocnej pracy nad 

doskonaleniem swoich umiejętności piłkarskich. 

 

Jeżeli interesują cię inne aspekty treningu piłkarskiego, takie jak: 

odżywianie, odnowa biologiczna czy też zagadnienia taktyczne zapraszamy 

do regularnego odwiedzania naszego bloga  

WWW.TRENING-PILKARSKI.PL 

 

Na blogu znajdziesz wiele przydatnych każdemu piłkarzowi 

informacji i porad. Zachęcamy również do śledzenia naszego 

profilu facebookowego 

facebook.com/trening.pilkarski.blog 
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