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piotr stokowiec
trener z licencją ueFa pro.
obecnie trener kgHm Zagłębie lubin

trener wyjątkowy,
czyli człowiek orkiestra odchodzi do lamusa
pilnie poszukiwany trener wyjątkowy! ktoś, kto zaprogramuje i zrealizuje cały szeroko rozumiany proces
szkoleniowy. człowiek orkiestra. Zajmie się przygotowaniem motorycznym, mentalnym – będzie dobrze
motywował zawodników, taktycznym – gra będzie płynna i ofensywna, będzie też rozwijał zawodników
indywidualnie na polu technicznym. to typowe myślenie laików lub mało kompetentnych działaczy. to układ
oszczędny, łatwy do kontroli, a odpowiedzialność jest jasno określona.

N

a szczęście takie myślenie odchodzi
powoli do lamusa. Trener powinien
być przygotowany merytorycznie w wielu
dziedzinach: fizjologia, psychologia,
technika, taktyka, biologia, biomechanika. Jednak dzisiaj w dobie
dostępu do tak dużej ilości informacji powinien koordynować
sztab ludzi z poszczególnych
specjalizacji.
Mój model pracy oparty jest na stylu coachingowym,
w którym trener otoczony jest grupą fachowców, specjalizujących się w konkretnych dziedzinach. Każdy członek sztabu ma
jasno określone kompetencje i zakres obowiązków, z których rozlicza ich trener. Wiedza, którą posiada sztab, jest przekazywana
zawodnikom, by budować ich świadomość
potrzebną do samodzielnej pracy nad ciągłym rozwojem.
Praca naszego sztabu skierowana jest
na 4 obszary:
• technika,
• taktyka,
• przygotowanie motoryczne,
• przygotowanie mentalne.
Można to porównać do stołu stojącego
stabilnie na czterech nogach. Łatwo wyobrazić sobie, co się z nim stanie, jeśli zaniedba się jedną z nich, jeśli jedna noga
będzie wyraźnie krótsza od innych.

Wypadkowa pracy nad tymi obszarami dopiero pozwoli nam myśleć o odniesieniu sukcesu. Nie zawsze musi być nim zwycięstwo
czy pierwsze miejsce. Sukces może mieć
wiele twarzy. Dla nas ważne jest poczucie rozwoju. Nasza drużyna ma swoje DNA. W określony sposób buduje akcje, długo utrzymuje
się przy piłce. Zachowane są proporcje między defensywą a ofensywą. Porządek i dyscyplina na boisku pozwalają zawodnikom na
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dokonywanie kreatywnych rozwiązań. Szczególnie może się podobać gra skrzydłami.
Obecnie trwa dyskusja nad zasadnością
utrzymywania się przy piłce. Myślę, że dążenie do posiadania piłki rozwija nas jako
drużynę, każdego zawodnika indywidualnie,
a także mnie jako trenera. Są to nasze założenia, które przyjęliśmy w pracy w Lubinie.
Nie chciałbym narzucać gotowych rozwiązań. Celem tego artykułu jest pobudzenie
wyobraźni u trenerów i poszukiwania własnej
drogi, pomysłu na budowanie akcji oraz doboru odpowiednich środków. Namawiam do
tego, bo to dobra zabawa, ekscytacja, ale też
inne spojrzenie na mecz. Nie patrzę na mecz
tylko z perspektywy wyniku, ale realizacji
tego, co robimy na treningu. Trenera nie powinien paraliżować strach przed porażką czy
utratą pracy. Dopiero gdy to zaakceptujesz
i zrozumiesz, że to część gry – możesz naprawdę zacząć realizować siebie i drużynę.

Fot. Tomasz Folta

SZTAB SZKOLENIOWY KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN:
piotr stokowiec (I trener),
Łukasz smolarow (asystent trenera),
jarosław bako (trener bramkarzy),
mariusz szymkiewicz (trener
przygotowania motorycznego),
paweł karmelita (asystent trenera),
paweł Habrat (psycholog sportu),
dariusz puchalski (fizjoterapeuta),
tomasz pełech (fizjoterapeuta),
karol sitarski (kierownik drużyny).
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prZygotowanie taktycZne
PIOTR STOKOWIEC
I TRENER

 nad jakimi elementami w ostatnim cZasie

Działania z piłką w tej fazie to: prostopadłe podania pomiędzy
obrońcami, podania za linię obrony, dośrodkowania, uderzenia
na bramkę. Niezbędny jest ruch zawodników bez piłki: wbieganie
między obrońców, wbieganie za linię obrony. Przy dośrodkowaniach jasno określamy, w którą strefę w polu karnym wbiega
zawodnik (np. napastnik na bliższy słupek, ofensywny pomocnik
na dalszy).

pracowaliście w ramacH prZygotowania
taktycZnego
Przez cały okres pracujemy naprzemiennie nad elementami z fazy
ofensywnej i defensywnej. Ostatnio najwięcej czasu poświęciliśmy
ofensywie – otwieraniu gry, budowaniu i fazie finalizacji. Kluczowy dla drużyny jest plan gry, zrozumienie go dokładnie przez sztab
i każdego zawodnika.

 ktÓremu Z tycH elementÓw
poświęciliście najwięcej uwagi?

OTWARCIE GRY
Otwarcie gry od własnej bramki jest jasno określone. Stosujemy
na przykład szerokie rozstawienie stoperów i schodzącego między
nich defensywnego pomocnika. Boczni obrońcy ustawiają się wyżej,
nie biorąc udziału w fazie otwarcia z prostej przyczyny – najłatwiej
jest przeciwnikowi założyć pressing w bocznym sektorze, właśnie na
bocznego obrońcę.

Zdecydowanie budowaniu gry. Utrzymywanie się przy piłce
rozwija naszą kreatywność. To mozolna praca obarczona dużym
ryzykiem narażenia się na kontrę. Bardzo istotnym elementem
jest odpowiednie rozstawienie zawodników na boisku, co sprawia, że zawodnik z piłką ma zawsze kilka wyborów podania.
Trudno jest grać atakiem pozycyjnym niemal każdej polskiej drużynie, włącznie z narodową. Do tego potrzeba dobrego przygotowania motorycznego, ciągłego pokazywania się do gry, ruchu
bez piłki, zmiany tempa itd. Determinantem do realizacji założeń
taktycznych jest przygotowanie techniczne zawodników. Do takiego sposobu gry potrzeba odpowiedniego nastawienia, swoistej mentalności ofensywnej.

BUDOWANIE GRY
Po wyprowadzeniu piłki mamy pomysł na to, jak zbudować akcję
ofensywną. Temu elementowi poświęciliśmy szczególnie dużo czasu i uwagi. To zawodnicy decydują, czy budujemy atak pozycyjny
przez środek pola, czy bocznymi sektorami, a może bezpośrednimi
podaniami między formacjami do napastników. Dążymy do tego, by
mieć kontrolę nad meczem, utrzymując się przy piłce i w określony
sposób kreować akcje. W odpowiednim do okoliczności momencie
następuje przejście do fazy finalizacji.

 co w prZygotowaniu taktycZnym
sprawiaŁo najwięksZą trudnośĆ?

Przejście do fazy finalizacji. Zawodnicy muszą na boisku sami
rozpoznawać moment odpowiedni do zakończenia akcji uderzeniem
czy prostopadłym podaniem. Kibica często irytuje gra w poprzek boiska, czyli faza przygotowawcza akcji. Właśnie ten moment przejścia
z budowy do fazy finalnej jest
decydujący, ale też najtrudniejszy do realizacji. Ważna
i trudna do nauczenia, bo wiąże
się bezpośrednio z umiejętnościami zawodnika, jest szybka
FAZA FINALIZACJI
wymiana podań. Kontakt zawodnika z piłką nie powinien
trwać dłużej niż 1,5 sekundy.
Niezwykle trudno jest skoordyFAZA BUDOWANIA GRY
nować w meczu takie działania
jak wbieganie za linię obrony,
z prostopadłym padaniem. Ideałem jest, jeśli w finalną fazę
FAZA OTWARCIA GRY
akcji angażuje się więcej niż
2 zawodników. Zdobywanie
pola poprzez podania do przodu i utrzymanie się z piłką na
połowie przeciwnika to element
najtrudniejszy do wykonania.

FAZA FINALIZACJI
Miejsce i czas przejścia do fazy wykończenia akcji, a także
odpowiednio wysokie tempo zwiększają szanse na zdobycie gola.

nr 4/2016 (17)
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Fot. Tomasz Folta

4 Z czego jesteś najbardziej zadowolony?

w wypadku straty piłki. Wymienność pozycji, uniwersalność zawodników ma wielkie znaczenie dla drużyny.
Każdy trener chciałby, aby jego drużyna była „konkretna”. Kończyła
akcję dośrodkowaniem, uderzeniem na bramkę, aby zawodnicy parli
do przodu, decydowali się na drybling, grę 1 × 1 z przeciwnikiem.
Znalezienie takiego balansu między fazą defensywną a fazą
ofensywną to największe wyzwanie przed sztabem i drużyną. Jaki
sposób gry obrać, aby była ona widowiskowa i skuteczna? Dokąd
posunąć się z ryzykiem ilości atakujących zawodników w akcji? Jak
zabezpieczyć się w wypadku straty piłki? Kiedy zagrać pragmatycznie prostymi środkami, a kiedy kombinacyjnie? Może odpowiedzią
na te pytania będą słowa Alberta Einsteina:

Najbardziej jestem zadowolony z tego, że ciągle się rozwijamy.
Również na płaszczyźnie taktycznej. Zawodnicy rozumieją nasz plan
gry i go akceptują. Świetnie wykorzystujemy nasze mocne strony.
Zawodnicy ciągle budują swoją świadomość. Jeśli bronimy się w niskim lub wysokim pressingu, to robi to cała drużyna. Jeśli wprowadzamy w trakcie meczu drugiego napastnika, to jasne, że oczekują
oni więcej dośrodkowań. Drużyna mówi jednym głosem, każdy ma
do wypełnienia swoje zadania i na nich się koncentruje. Cieszy mnie
to, że potrafimy wykorzystać nasze mocne strony. Mamy w zespole
świetnych bocznych obrońców i skrzydłowych. Gra bocznymi sektorami to atut Zagłębia.

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy,
ponieważ wiedza jest ograniczona”.

5 Jakie są kolejne kroki w rozwoju drużyny
Są jeszcze rezerwy, jeśli chodzi o przejścia
z obrony do ataku. Dotyczy to zarówno obiorów
na własnej połowie, jak i na połowie przeciwnika. Wiąże się to bezpośrednio z dobrym przygotowaniem motorycznym. Zbyt długie bieganie za
piłką w defensywie powoduje utratę sił i energii
potrzebnych do dynamicznego wyjścia z kontrą.
Atak szybki musi być perfekcyjnie przygotowany
w zależności od miejsca odzyskania piłki. Pracujemy nad szybkim odbiorem piłki po stracie i jeśli
jest taka możliwość, szybkim skończeniu akcji,
zanim przeciwnik się zorganizuje. Potrzeba do takich działań zawodników agresywnych w odbiorze,
a zarazem potrafiących swobodnie włączyć się do
akcji ofensywnych.
Myślę, że taktyka w piłce nożnej zmierza w kierunku atakowania jak największą liczbą zawodników. Włączanie się bocznych obrońców jednocześnie w akcję ofensywną już wiąże się z ryzykiem

www.asystent-trenera.pl 

Fot. Tomasz Folta

pod względem taktycznym?
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prZygotowanie tecHnicZne
ŁUKASZ SMOLAROW
ASYSTENT TRENERA

 nad jakimi elementami w ostatnim cZasie

niemalże wyłącznie lewą nogą, ale skutecznie pracował również nad
wykonywaniem tego elementu także prawą. Myślę, że to dobry przykład, iż rozwijać można się w każdym wieku, bez względu na to, czy
ma się 18 czy 32 lata.

pracowaliście w ramacH prZygotowania
tecHnicZnego?
W ostatnim czasie skupialiśmy się na szybkiej wymianie podań potrzebnej do realizacji zadań taktycznych. Pracowaliśmy nad krótkimi
i średnimi podaniami, przyjęciami kierunkowymi piłki, „pierwszym kontaktem” różnymi częściami ciała – stopą (wewnętrzną, zewnętrzną częścią stopy oraz podeszwą), a także szybkim sprowadzaniem piłki na ziemię udem czy klatką piersiową. Poza tym często obecna w jednostkach
treningowych była gra 1 × 1, obracanie się z piłką przy nodze, zwroty,
gra głową oraz ten element, który wedle statystyk Zagłębie wykonywało
najczęściej w poprzednim sezonie, czyli dośrodkowania.

5 jakie są kolejne kroki w roZwoju drużyny
pod wZględem tecHnicZnym?
Przygotowujemy obecnie materiały wizualne obrazujące zachowania graczy prezentujących poziom międzynarodowy. Chcemy, by
nasi gracze podpatrywali najlepszych i próbowali ich naśladować.
Sami zawodnicy zresztą poszukują inspiracji.
Ważne jest utrzymanie takiego nastawienia, w którym zawodnicy
sami chcą się doskonalić, są świadomi swoich braków i potrzeb. Zostają po treningach i wiedzą, jakie elementy konkretnie powinni poprawiać w swojej grze. Często te umiejętności techniczne są wskazywane na odprawach pomeczowych. Trenerzy zawsze są dostępni
po treningach, oni dają impuls, ale rzemieślnicza, powtarzalna praca
zależy już od zawodnika.

 ktÓremu Z tycH elementÓw
poświęciliście najwięcej uwagi?
Myślę, że pierwszemu kontaktowi z piłką. Zarówno w formie wyizolowanej podczas ćwiczeń w ramach rozgrzewki, jak i podczas
ćwiczeń techniczno-taktycznych, w których każdy zawodnik znajdował się na swojej pozycji na boisku, a najważniejszy był sposób
rozegrania akcji. Często ustawiamy na boisku „bramki” z dwóch
znaczników, przez które zawodnicy przebiegają, zmieniają swoje położenie po przyjęciu piłki jednym kontaktem. Mogą być to środkowi
czy boczni obrońcy, skrzydłowi, np. uciekający od linii bocznej do
środka. Często kładziemy też nacisk na „pierwszy kontakt” z piłką,
doskonaląc dośrodkowania czy uderzenia na bramkę.

 co w prZygotowaniu tecHnicZnym
sprawiaŁo najwięksZą trudnośĆ?
Wydaje się, że poszukiwanie w planowaniu jednostek treningowych czasu potrzebnego do indywidualizacji zajęć. Trzeba mieć
w pamięci, że każdy zawodnik ma zupełnie inne potrzeby rozwoju
technicznego. Zarówno jeśli chodzi o różnice pomiędzy zawodnikami wynikające z innych pozycji i zadań na boisku, jak i różne braki
w wyszkoleniu czy mocne strony. Podczas treningów dobieramy
często ćwiczenia dosyć uniwersalne. Po treningu staramy się, by
kilku zawodników zostało (zresztą często sami z chęcią to robią)
i szlifujemy konkretne elementy. Dodatkowe 10 min po treningu to
bardzo dużo czasu na doskonalenie umiejętności, często możliwość
wykonania określonego zagrania 30 czy 40 razy.

4 Z cZego jesteś najbardZiej Zadowolony?
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Fot. Tomasz Folta

Z pewnością cieszy doskonalenie konkretnych umiejętności,
słabszych stron i weryfikacja tej pracy podczas sprawdzianu, jakim
jest mecz. Często mogą być to niby drobne rzeczy, ale przynoszące
korzyść zespołowi. Dla przykładu bardzo zadowolony byłem z dośrodkowania Đorđe Čotra prawą nogą w meczu z Koroną, po którym
zdobyliśmy bramkę. Dotychczas Čotra przyzwyczaił do dośrodkowań
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prZygotowanie motorycZne
MARIUSZ SZYMKIEWICZ
TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO

 nad jakimi elementami w ostatnim cZasie

Za koordynację przygotowania motorycznego kgHm Zagłębie lubin
odpowiedzialny jest remigiusz rzepka (centrum rehabilitacji Fizjofit gliwice) – trener przygotowania motorycznego reprezentacji polski. na co dzień z zespołem pracuje trener mariusz szymkiewicz.

Uważam jednak, że dominującym elementem z zakresu przygotowania motorycznego był, mimo wszystko, aspekt związany z regeneracją. I nie myślę tu tylko o typowych formach odnowy biologicznej, za
jakie można uznać kąpiel w jacuzzi czy kubłach z lodem, ale trening
o odpowiednich cechach i założeniach, począwszy od przygotowania
i pracy nad tkankami miękkimi, popularne „rolowanie”, przygotowujące do wysiłku ćwiczenia profilaktyczne, czy wykorzystanie odciążenia, jakie daje nam rower stacjonarny, przez trening kompensacyjny
ukierunkowany na grupy mięśni mniej zaangażowanych w wysiłek
meczowy, takich jak mięśnie tułowia czy kończyn górnych, a skończywszy na treningu piłkarskim o określonej objętości, intensywności i pracy w danych strefach tętna.

pracowaliście w ramacH prZygotowania
motorycZnego?
Ostatnie tygodnie pracy to zdecydowanie czas, w którym naszą
uwagę poświęciliśmy tym zdolnościom motorycznym, które z jednej
strony charakteryzują się największą tendencją do obniżania swoich
wartości (bez odpowiedniego bodźcowania – mowa tu o parametrach związanych z mocą czy siłą kończyn dolnych i górnych), jak też
nie wpływają na tyle znacząco na globalną objętość pracy, szczególnie w systemie rozgrywania meczów co 3 dni, by w dużym stopniu
oddziaływać na proporcję pracy do odpoczynku.
Nasza praca obfitowała również w elementy związane z szeroko pojętym procesem odnowy biologicznej, w przypadku którego staraliśmy
się wykorzystać wszelkie dostępne nam środki z tego zakresu, aby
przebieg regeneracji był jak najbardziej efektywny i korzystny z punktu
widzenia gotowości organizmu do podjęcia kolejnego wysiłku. Zarówno odpowiednie zaplanowanie takiego procesu, jak i indywidualizacja
zadań treningowych, dobór obciążeń, intensywność oraz objętość pracy, wynikająca z predyspozycji i potrzeb zawodników (różna objętość
czasu gry, dni i miejsca rozgrywania meczów), dawała nam możliwość
optymalnego przygotowania zawodników do kolejnych zawodów, zarówno w eliminacjach do Ligi Europejskiej, jak i meczach mistrzowskich rozgrywek Ekstraklasy czy Pucharu Polski.

 co w prZygotowaniu motorycZnym
sprawiaŁo najwięksZą trudnośĆ?
Nie chciałbym mówić o trudnościach, ponieważ takie są zawsze,
mniejsze lub większe, jest to część tej pracy. Zdecydowanie wolę podkreślić wyjątkowość doświadczeń i spostrzeżeń, jakie można zebrać
w kontekście przygotowania motorycznego drużyny do sezonu, kiedy
trzeba godzić kilka rodzajów rozgrywek naraz i bodźcować w trakcie.

4 Z cZego jesteś najbardZiej Zadowolony?
Zdecydowanie z nieustających postępów, jakie robi każdy z zawodników. Oczywiście w różnym stopniu i na różnych płaszczyznach, ale
zawsze któryś z parametrów motorycznych jest poprawiany. Satysfakcja jest szczególna, kiedy to dotyczy zawodników, którzy często mają
w zwyczaju mówić: „jestem na to za stary”, „nigdy tego nie robiłem”,
„mnie wystarczy to czy tamto” itd., wtedy radość jest podwójna, gdy
zawodnik odkrywa swój potencjał czy ukryte możliwości.
Dużo satysfakcji na pewno przyniósł mi również fakt, że w tym
najtrudniejszym dla nas dwumeczu, z drużyną, która według mnie
była najbardziej wymagająca, szczególnie pod względem piłkarskim,
przyszedł nasz zakładany szczyt formy motorycznej (Partizan Belgrad
– przyp. red.). Uważam, że potrafiliśmy zarówno przetrzymać napór
w meczu wyjazdowym, jak i zdominować fizycznie rywala w meczu
rewanżowym w Lubinie, co bezsprzecznie miało bezpośredni wpływ
na rezultat tego pojedynku.

 ktÓremu Z tycH elementÓw
poświęciliście najwięcej uwagi?
Trudno jednoznacznie wyróżnić jeden z elementów, ponieważ
jak wcześniej wspomniałem, zawodnicy różnili się w zakresie indywidualnych potrzeb związanych z przygotowaniem motorycznym.

5 jakie są kolejne kroki w roZwoju drużyny

Fot. Tomasz Folta

pod wZględem motorycZnym?
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Kolejne kroki są ściśle związane z założeniami taktycznymi, jakie stawia przed drużyną I trener. Myślę, że nasz styl, czyli długie
fragmenty meczu, gdzie staramy się atakować przeciwnika wysokim pressingiem, wymaga stałej pracy ukierunkowanej właśnie na
ten cel, dlatego staramy się rozwijać w tym kierunku, budując moc
i pojemność beztlenową, kształtując zdolność do rozwijania, utrzymywania i powtarzania wysiłków o wysokiej intensywności, by móc
dłużej, częściej i efektywniej prowadzić swoją grę.
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 nad jakimi elementami w ostatnim cZasie
pracowaliście w ramacH prZygotowania
psycHologicZnego?

Fot. Tomasz Folta

Pogodzenie gry w europejskich pucharach oraz gry w Ekstraklasie wymaga odpowiedniego nastawienia oraz odpowiednio zdefiniowanego celu. Jak połączyć te dwa rodzaje rozgrywek? Głównym
obszarem pracy było zbudowanie wśród zawodników przekonania,
że gra w pucharach to nagroda za trud podczas ubiegłego sezonu.
Pozwalało to ograniczyć obciążenie psychologiczne zespołu oraz
zmniejszyć presję wyniku mogącą w znaczący sposób wpływać na
brak uwolnienia optymalnego potencjału.
Po raz kolejny zastosowaliśmy „metodę małych kroków”. Uwaga zespołu miała zostać przekierowana na najbliższy mecz, tak by nie wybiegać zbyt mocno myślami w przyszłość, lecz skupić się na teraźniejszości. Tym razem „metodę małych kroków” zastosowaliśmy poprzez
metaforę podróży po oceanie – faktycznie nasze występy w pucharach
to była trochę podróż w nieznane. Nie wiedzieliśmy, jak długo będzie
trwała, przeciwników poznawaliśmy praktycznie z tygodnia na tydzień.
Wyprawa wiąże się z ciekawością, chęcią odkrywania (motywacją
wewnętrzną opartą na potrzebie ciekawości), a jednocześnie mobilizacją załogi (odwoływanie się do współpracy w zespole), by mogła
skutecznie pływać po nieznanych wodach.
Klubowy grafik stworzył „mapę wysp”, na której zaznaczaliśmy
herb drużyny najbliższego przeciwnika oraz poprzednich przeciwników. Nie wybiegaliśmy myślami w przód.

 co w prZygotowaniu psycHologicZnym
sprawiaŁo najwięksZą trudnośĆ?
Nie jest to co prawda trudność, ale praca psychologa możliwa
jest dzięki motywacji wewnętrznej zawodników. Bez niej trudno jest
o skuteczne działanie. Poza tym moja praca to ciągłe zamienianie
teorii w praktykę. Wymaga obserwacji drużyny i określania jej potrzeb oraz nieustannej kreatywności, by przekazywać niezbędną
wiedzę w przystępny, atrakcyjny i zrozumiały sposób.

 ktÓremu Z tycH elementÓw

4 Z cZego jesteś najbardZiej Zadowolony?

poświęciliście najwięcej uwagi?

Jestem otoczony grupą wspaniałych osób, z którymi świetnie się
rozumiem, którzy dają mi wsparcie, a jednocześnie pomagają mi się
rozwijać w mojej profesji.
Uważam, że najważniejszym elementem pracy trenerów, jak też
psychologa jest budowanie świadomości zawodników dotyczącej
zarówno sfery fizycznej, technicznej, taktycznej, jak i mentalnej. Po
to, aby zawodnicy mogli się nie tylko rozwijać, ale przede wszystkim
wyciągać wnioski, uczyć się na błędach, budować pewność siebie
na mocnych stronach.
Najbardziej zadowolony jestem z tego, że dzięki otwartości zawodników i wsparciu sztabu budujemy zespół silny mentalnie.

Zbudowanie odpowiedniego nastawiania to proces wymagający
czasu i angażujący cały zespół. Zrozumienie celu oraz przyjęcie
określonej strategii jego realizacji wymaga spójnego języka używanego zarówno przez zawodników, jak i sztab. Wiedza z zakresu
wyznaczania celów była przekazywana podczas spotkań z zespołem
w czasie zgrupowania w Opalenicy. Kolejnym etapem było wprowadzenie strategii wykorzystującej wnioski z zajęć w praktyce. Trener
odwoływał się do celów podczas odpraw meczowych. Przed każdym
meczem zawieszana była w szatni „mapa wysp” pokazująca, jaką
drogę już przebyliśmy i jak wygląda najbliższy krok.

5 jakie są kolejne kroki w roZwoju drużyny

Fot. Tomasz Folta

pod wZględem psycHologicZnym?
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Po przygodzie w europejskich pucharach przyszedł czas na koncentrację na zmaganiach w Ekstraklasie. Obecnym celem mojej pracy jest wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia, zwłaszcza
tego międzynarodowego – dającego sporo pewności siebie, szczególnie młodym zawodnikom – by nieustannie rozwijać potencjał
mentalny zespołu, pamiętając jednocześnie o rozwoju indywidualnym zawodników.
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