
Futsal jako narzędzie pracy trenera piłki nożnej

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016

„…Jako mały chłopiec w Argentynie grałem w futsal na ulicach i dla mojego klubu. 
To była ogromna zabawa i pomogło mi to zostać takim graczem, jakim jestem 
dzisiaj…”



O sobie…

Jakub Drwal

- UEFA A
- UEFA FUTSAL B
- Dyplomowany analityk gry sportowej - specjalność piłka nożna – WSZiC

Wrocław
- IPSO Scouting Licence
- Uczestnik stażów, seminariów z zakresu futsalu i piłki nożnej w Polsce i 

zagranicą

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016
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Film 

Gwiazdy futbolu w młodości…
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Czym jest futsal?
- Futsal to piłki nożna halowa, której przepisy gry są ujednolicone i 

zaaprobowane przez UEFA oraz FIFA
- Futsal jest składową UEFA Grassroots Programme
- Drużyny 5-cioosobowe (4+1) grają na boisku 40x20, piłką nr 4 o 

niskim odbiciu (ok. 30% mniejsze), 2x20 minut efektywnego czasu 
gry z kalkulacją fauli bezpośrednich do 5 w każdej z połów. Każdy 
kolejny faul bezpośredni to rzut karny przedłużony z 10 metra. 

- 1 750 000 zawodników zarejestrowanych w FIFA
- Futsal jest trenowany w blisko 170 krajach
- Najszybciej rozwijający się sport na świecie
- Sercem futsalu jest gra na dwa kontakty z piłką

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016
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Wybrane przepisy gry i różnice w 
zestawieniu z piłką nożną…

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016
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FUTSAL

OSOBNA  DYSCYPLINA
NARZĘDZIE PRACY 

TRENERA PIŁKI NOŻNEJ

- Przepisy FIFA i UEFA
- Ligi krajowe
- Mistrzostwa Europy i Świata
- Mistrzostwa Akademickie
- Mistrzostwa Polski kobiet i 

mężczyzn U14, U16, U18 i U20
- Youth Olympic Games 2018

- Zagospodarowanie zajęć treningowych na 
hali sportowej przez 4, 5 miesięcy 

- Kompleksowe kształtowanie piłkarza na 
czterech płaszczyznach: technika, taktyka, 
motoryka, psychika.

- Wprowadzenie młodych piłkarzy w 
wymiar nauki poprzez grę

- Szkolna piłka nożna
- Podwórkowa gra
- „pierwsza miłość” do piłki nożnej
- Gra dla każdego - mniejsza kadra 

meczowa, mniejsze boisko.
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STRATEGIA

SYSTEMY GRY

TAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

INDYWIDUALNA TECHNIKA I TAKTYKA

ROZUMOWANIE FUTSALU I PIŁKI NOŻNEJ ?

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016
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1-3-1 1-2-2

1-4-0

Podstawowe systemy gry w futsalu
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1-3-1
Nazwa pozycji i krótki profil 

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016
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1-3-1 w bronieniu
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Budujemy trójkąty i 
romby
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Motoryka

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016

Futsal jako narzędzie pracy trenera piłki nożnej



5)  Zawodnicy w futsalu względem nominalnej pozycji:

Bramkarz – 700 metrów
Rozgrywający – 3500 metrów
Pivot – 4500 metrów
Skrzydłowi – 7000 metrów

Dane liczbowe za książką „Holistic Futsal” autora Tima Burnsa oraz „FUTSAL” Tomasza Aftańskiego oraz dr hab. Andrzeja 
Szwarca

Mając na uwadze 2x20 min efektywnego czasu gry…  
1) Od zawodnika futsalu wymaga się wysokiego poziomu 
dyspozycji motorycznych, przede wszystkim szybkości 
rozwijania siły, szybkości i wytrzymałości-szybkościowej

2) W ciągu jednej minuty zawodnicy przebiegają średnio 117,3 m (28,5% ze 
średnią intensywnością, 13,7% z wysoką intensywnością, a 8,9 sprint)

3) W trakcie jednej połowy średnio zawodnik spędza przy jednej zmianie 4 
minuty. W trakcie połowy około 4 zmian.

4)  W ciągu meczu (badania Giese i Hirsch w 2005) średnie tętno  184,5 
uderzeń/minutę. Najczęściej praca sprintem na odcinkach 5-15 m. Zawodnik 
oddaje 5 strzałów na bramkę, 39 razy przyjmuje piłkę i 8 razy drybluje.



„Jako były bramkarz wiem, że najtrudniejszy strzał 
jest w dolny róg bramki… Przyjęcie kierunkowe i 
uderzenie na bramkę z drugiego kontaktu jest 
niezbędne w Ekstraklasie. Tego wymagam od 
swoich zawodników w treningu i w meczu ”

Czesław Michniewicz, trener Bruk Bet Termalica Nieciecza

Blisko 90 % bramek w futsalu
zdobywanych jest z co najwyżej dwóch 
kontaktów (60% - 30%)

Tim Burns – „Holistic Futsal”

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016

Futsal jako narzędzie pracy trenera piłki nożnej



Stałe Fragmenty Gry w obronie

Rzut rożny Rzut Wolny
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Lubię to!SuperHa haWow
Wrr

Stałe Fragmenty Gry
w obronie

Francja: Grenoble - Nice B
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Siła głowy…
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„Współczesna piłka nożna jest szybsza, bardziej 
kondycyjna i techniczna niż kiedykolwiek 
wcześniej, a na boisku zrobiło się zdecydowanie 
ciaśniej.”

Franz Beckenbauer

Moje przemyślenia o futbolu, w końcowej 
fazie, sprowadzają się do rozmyślania o grze 1 
vs 1 

Alex Ferguson

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016
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Jak widzi piłkarskie dorastanie Narodowy Model Gry?

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016

Futsal jako narzędzie pracy trenera piłki nożnej



Podstawowe zasady gry w atakowaniu w piłce dziecięco-młodzieżowej

- Wyprowadzenie piłki krótkimi podaniami od własnej bramki- podstawy 
gry kombinacyjnej

- Zachęcanie bramkarza do włączania się w rozgrywanie piłki (także poza 
polem karnym)

- Utrzymanie piłki jako główny środek nauczający gry (ograniczanie 
długich podań)

- Wykorzystanie całej szerokości boiska do atakowania
- Gra na wielu pozycjach – wstępne wyszukiwanie ulubionej pozycji dla 

zawodników
- Odpowiednie zachowanie się po stracie piłki
- Bardzo szybkie próby atakowania- jeśli to możliwe, zawodnicy podejmują 

odważnie gry 1vs1- nie należy im tego zabraniać, a zachęcać do 
podejmowania ryzyka i własnych decyzji
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Podstawowe zasady gry w bronieniu w piłce dziecięco-młodzieżowej

- Cały zespół bierze udział w grze obronnej
- Pierwszy wariant obrony zespołowej to wysoki pressing, czyli próby 

odebrania piłki bezpośrednie po jej stracie oraz podczas stałych fragmentów 
gry- wymusza to grę 1x1 w obronie

- Drugi wariant obrony zespołowej to średni pressing, czyli ustawienie całego 
zespołu na połowie boiska i próby odbioru piłki- wstępne nauczanie 
kompaktowej gry obronnej całego zespołu

- Zachęcanie bramkarza (mającego najlepsze pole widzenia) do kierowania grą 
swojego zespołu

- Odpowiednie zachowanie się po odbiorze piłki

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016
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NMG – z 11 elementów klasyfikacji przy pozycji na boisku, 4 MUSZĄ być na 
poziomie bardzo wysokim i znakomitym… 

KOMPLEKSOWO ROZWIJA JE FUTSAL

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016
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„…Problem wszechstronności tak wyraźnie akcentowany we 
współczesnej piłce nożnej, może być akcentowany, szczególnie 
u młodzieży, przez dobrze zaplanowany w procesie szkolenia 
trening indywidualny oraz różne formy gier zadaniowych w 
układach 4 na 4 lub 5 na 5, w których uczestniczą prawie 
wszyscy zawodnicy. Wymogi taktyczne takich gier wymagają 
umiejętności gry na wielu pozycjach… „str. 85

„…Według trenerów niemieckich gra 4 na 4 z bramkarzami to podstawowa forma 
gry w nauczaniu i doskonaleniu umiejętności piłkarskich. Mniejsze boisko to 
mniej biegania, mniej czasu na podanie piłki, jej przyjęcie, drybling itp. Zmusza to 
do operowania piłką, przede wszystkim krótkimi podaniami, więcej stosuje się 
dryblingów i gry 1 na 1…” str. 39
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Wybrane problemy polskiej piłki zdaniem autorytetów futbolu…

Zbigniew Boniek, Prezes PZPN
@BoniekZibi
Barcelona to jedyna drużyna, która gra futsal na boisku o wymiarach 105/68…

Prof.. Jan Chmura, fizjolog

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016
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Zbigniew Boniek: ...„Trudno się gra, gdy mamy tak mało piłkarzy potrafiących tworzyć coś 
w pomocy. To jest nasz problem. Świetnie umiemy się bronić, bardzo dobrze wychodzimy do 
szybkiego ataku. Ale jest jeszcze w piłce ta faza najważniejsza: opiekowanie się piłką. 
Przytrzymać, zwolnić, przyspieszyć, trochę rywalem pobujać, kazać mu się zmęczyć... Mnie 
tylko zastanawia, dlaczego my mamy taki problem ze znalezieniem piłkarzy do podobnej gry. 
Jest ich u nas bardzo mało. Musi być jakiś problem do rozwiązania w szkoleniu, bo przecież 
inaczej się tego wytłumaczyć nie da. To jest przecież najbardziej naturalna część gry w piłkę: 
idę – daję – idę – daję. Ty do mnie, ja do ciebie. My też to oczywiście gramy. Ale wtedy 
pomocnicy podają nie do siebie, tylko do środkowych obrońców. Oni do bramkarza, on do 
obrońców, a jak już brakuje miejsca i pomysłu, to jest potem długa piłka. Między pomocnikami, 
w tłoku, już się nie udaje”

PROBLEM nr 1 ATAK POZYCYJNY

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016
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…Ustępujemy względem krajów zachodnich pod względem liczby sprintów i to 
znacząco. Problem polega na kształtowaniu zdolności szybkościowych, ale nie na 
poziomie seniora, tylko młodzika, trampkarza młodszego, starszego. Zdolności 
szybkościowe są przekazywane genetycznie i etap ich wydobywania kończy się w 
wieku nastoletnim, od 13 do nawet 16 lat, jeśli rozwój biologiczny jest opóźniony…

Fragmenty wywiadu z fizjologiem AWF Wrocław, prof. Janem Chmurą 
przeprowadzony przez  Jacka Staszaka dla Sport.pl, 20.02.2015

PROBLEM nr 2

…Dużo do życzenia pozostawia praca po przekroczeniu tzw. progu 
beztlenowego, związanego z wytwarzaniem energii przy dużej intensywności 
wysiłku…

…Zdolność pracy zawodnika zależy po pierwsze od zdolności szybkościowych 
organizmu i przygotowania. Po drugie, od szybkości regeneracji po sprincie. 
Długość dochodzenia do siebie powoduje, że piłkarz nie będzie w stanie 
podłączyć się w tym czasie do akcji. Może uda mu się to kilka razy, ale z czasem 
będzie coraz gorzej. Gdy dołączymy do tego, że przeciwnik będzie starał się grać 
dynamicznie, będzie siedział na rywalu, to zmęczenie będzie narastać jeszcze 
szybciej…

MOTORYKA
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….Zrobiłem niedawno analizę Mistrzostw Świata. Badałem wytrzymałość, 
szybkość, liczbę sprintów, długość dystansu pokonanego w sprincie wszystkich 32 
zespołów mundialu. Liczba i częstotliwość jest uzależniona od temperatury i 
wilgotności. Kiedy mecze rozgrywały się w temperaturze niższej niż 22 stopnie, a 
wilgotność była poniżej 60 proc., to zespół wykonywał sprint co 13 sekund. Gdy 
było powyżej 28 stopni i powyżej 60 proc. wilgotności, to sprint był co 17 
sekund…

…Suma sprintów w meczu w lepszych warunkach wynosiła 426 na cały zespół 
bez uwzględnienia bramkarza, czyli około 43 na piłkarza. Pojedynczy piłkarz na 
mundialu wykonał sprint co 80 sekund i tak to wygląda u najlepszych na 
świecie…

….W przyszłości piłka będzie jeszcze szybsza i bardziej dynamiczna. Dlatego, że są 
jeszcze potężne rezerwy w organizmie, które nie zostały wydobyte. Największe są w 
przestojach. One będą redukowane, tak samo bieg z niższą intensywnością. W tym 
musi pójść zmiana stylu gry, strategii, zmiana przepisów. Będzie padać więcej 
bramek, piłka będzie coraz bardziej widowiskowa. Czyli zacznie przychodzić więcej 
ludzi, bo solą piłki nożnej są gole…

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016
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UEFA zachęca do gry w futsal…

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016
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1. NAGRODA: futsal rozwija piłkarza poprzez grę
2. KONTAKT Z PIŁKĄ: porównując grę w futsal a piłkę nożną halową z bandami mamy na korzyść  

zawodnika grającego w futsal 210% więcej kontaktu z piłką.
3. KONTROLA PIŁKI: przy ograniczonej przestrzeni liniami bocznymi i bramkowymi, mniejszym polu gry 

oraz ciągłej presji rywala nasze umiejętności kontroli nad piłką muszą być na wysokim poziomie.
4. SZYBKOŚĆ GRY: presja rywala oraz 4 sekundowy czas na wznowienie gry wymuszają szybkie myślenie 

co kształtuje inteligentnego zawodnika.
5. GRA ZE WSPARCIEM: ze względu na przestrzeń, brak band i przepisy zawodnik jest zmuszony do 

ciągłego wspierania swoją grą bez piłki kolegów z drużyny
6. CIĄGŁOŚĆ GRY: tempo jakie dyktuje futsal nie pozwala zawodnikowi na chwilę przestoju. Koncentracja i 

przygotowanie kondycyjne rzutuje bezpośrednio na jakość gry.
7. ROZUMIENIE GRY: piłkarze wchodząc na parkiet w większości używają tych samych narzędzi co na 

„dużym boisku”.
8. KOŃCZENIE AKCJI: mając na uwadze wielkość bramki oraz szybkość skracania kąta przez bramkarza 

zawodnik musi dokładnie oraz oszukańczo oddawać strzał. Skuteczność ma niebagatelne znaczenie.
9. GRAJ DOBRZE, GRAJ FAIR: przepisy futsalowe cechuje ograniczenie gry fizycznej jak na dużym boisku. 

Duże pole do popisu dla zawodników z paletą technicznych zagrań.
10. ZABAWA: gra w futsal ze względu na liczbę zawodników, kwestie zmian zawodników pozwala na grę w 

każdym wieku przysparzając wiele radości grającym.



Rozwiązaniem może być

FUTSAL

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016
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Jak futsal widzą polscy trenerzy???

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016

Futsal jako narzędzie pracy trenera piłki nożnej



„Futsal jest ujęciem piłki nożnej w detalach . Każdy błąd jest uwypuklony 
podwójnie, gdyż na małej przestrzeni, przy mniejszej liczbie zawodników w 
warunkach meczowych liczy się precyzja. Duża liczba przejść z bronienia do 
atakowania oraz z atakowania do bronienia pozwala zawodnikom w praktyce 
poznać klucz współczesnej piłki nożnej.”

Marcin Dorna, trener kadry Polski U21
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„Futsal ma duży wpływ na szkolenie piłkarzy. Dużo elementów 
technicznych jak choćby przyjęcie podeszwą coraz częściej można 
zobaczyć na boiskach piłkarskich. Wyjście na pozycję, obrona 
strefowa, gra nisko na nogach, mnóstwo sytuacji w grze 1vs1. 
Futsal i piłka nożna przenikają się nawzajem. Młodzi piłkarze 
powinni jak najwięcej czasu poświęcać na technikę czemu sprzyja gra 
w futsal.”

Leszek Ojrzyński, trener klubów Ekstraklasy
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„Trening futsalowy rozpoczęty odpowiednio wcześniej daje bardzo dobre 
podstawy techniki ponadto ciągły kontakt z przeciwnikiem i gra 1x1 
pozwalają na wyuczenie pewnych zachowań pod stałą presją 
przeciwnika.”

Gerard Juszczak, trener-analityk Kadry Polski
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„Futsal może być pomocny w rozwoju młodego piłkarza. Zdarzają się 
przypadki, gdy zawodnicy występujący w ligach futsalowych mogą przejść 
na duże boisko. Dobrym przykładem jest w Jagiellonii Taras Romańczuk, 
który ma za sobą taką przeszłość i jak widać, nie przeszkodziło mu to w 
zrobieniu kariery w tradycyjnej piłce nożnej.”

Michał Probierz, trener Jagiellonia Białystok
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„Futsal pomaga rozwijać się młodym zawodnikom w pełnym zakresie: 
techniczno-taktycznym, motorycznym oraz mentalnym. Częsty kontakt z piłką, 
która dzięki swoim właściwościom sprzyja grze po podłożu, gra na małej 
przestrzeni, pod ciągłą presją czasu i rywala, arytmia gry wszechstronnie 
rozwijają młodych piłkarzy. Polecam szczególnie w okresie zimy i treningów 
na hali.”

Jacek Magiera, trener Legia Warszawa

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016
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„Futsal ma ogromne znaczenie dla rozwoju. Im większe urozmaicenie 
treningu, im większa świadomość tym większe szanse, że młody zawodnik 
stanie się lepszym piłkarzem. Uważam, że jeśli chodzi o młodych 
zawodników może to być jeden z elementów do wykorzystania przy 
kompleksowym szkoleniu.”

Robert Podoliński, trener klubów Ekstraklasy
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Futsal jest najlepszym narzędziem by uczyć się gry. W piłce nożnej i futsalu musisz 
znaleźć rozwiązanie zanim piłka do Ciebie dotrze. Gra jest szybsza teraz i masz 
mniej czasu na podjęcie decyzji. W szczególności młodzi ludzie mogą uczyć się 
wiele z futsalu…

Leo Beenhakker, były trener reprezentacji Polski

Futsal to z pewnością dodatkowa możliwość na częsty kontakt z piłką. Może być 
idealnym uzupełnieniem w doskonaleniu indywidualnych umiejętności 
technicznych. Im więcej ruchu i gry tym lepsza piłkarska edukacja i radość z bycia 
piłkarzem. Futsal to zapewnia.

Rafał Ulatowski, były asystent Leo Beenhakkera, dyrektor Akademii Lecha Poznań
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Jak świat widzi futsal???
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W typowej brazylijskiej 
akademii piłkarskiej 2-3 
treningi w tygodniu 
poświęcone są na futsal. 
W Brazylii i Hiszpanii 
futsal jest częścią 
ministerialnego, 
obowiązkowego 
programu nauczania 
wychowania fizycznego w 
szkole podstawowej.
Karty zawodnicze 
piłkarzy jak Ronaldo, 
Neymar gdzie pierwszym 
ich klubem był klub 
futsalowy

Brazylia…

Jakub Drwal                                                                         Rzeszów, 18.12.2016

Futsal jako narzędzie pracy trenera piłki nożnej



Anglia…

„Kiedy doświadczymy w Anglii pokolenia, które grało w futsal i piłkę 
nożną myślę, że będziemy groźni. Po głębszej  analizie stąd jest nasz pomysł 
by wprowadzić futsal do programu federacji w przedziale 5-11 lat.”

Peter Sturgess - FA

Dyskusja na temat futsalu w szkoleniu młodych piłkarzy na łamach 
największych mediów na Wyspach np.: The Guardian oraz BBC

Mistrzostwa Premier League U12 w futsalu…
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„Myślę, że kluczem jest rozwój młodego piłkarza z piłką przy nodze… W naszej 
akademii futsal jest trenowany szczególnie w grupach U11 i U12”

Roberto Martinez – Everton FC

Everton – I mistrz U12 w futsalu
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Mistrzostwa Premier League 2016  w futsalu – U12

Derby Londynu…



“W futsalu dokonuje się konfrontacja zawodnika z ciągłym podejmowaniem 
decyzji. Kiedy otrzymujesz piłkę zmierzasz się z mnóstwem wyborów. Twój 
mózg działa jak komputer: zdaje sobie sprawę, że już miał do czynienia z taką 
sytuacją i stara się podjąć dobrą decyzję – dobre podanie lub dobry strzał. W 
futsalu jest całe mnóstwo takich decyzji do podjęcia, dlatego też ciągle się 
rozwijasz kiedy grasz.”

Arsene Wenger, Arsenal Londyn
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Średnia jaką obliczone zestawiając ze sobą grę 4vs4 oraz 8vs8 :

1. 135% więcej podań
2. 260% więcej prób oddania strzału
3. 500% więcej strzelonych bramek
4. 225% więcej pojedynków 1vs1
5. 280% więćej sztuczek technicznych

Pilotażowy program Manchesteru United 

Źródło “FA Insight”, na podstawie studiów realizowanych przez Departament Treningu i Nauki o Sporcie w 
Metropolitalnym Uniwersytecie w Manchesterze.
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Xavi Hernandez

„W futsalu widzisz czy zawodnik jest naprawdę utalentowany. W piłce 
nożnej nie zidentyfikujesz tak łatwo zawodnika z potencjałem, ze 
względu choćby na większą grę fizyczną. W futsalu zauważasz jakość 
w szczegółach, klasę zawodnika oraz rozumienie taktyczne.”

Hiszpania…
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„Zacząłem od gry w futsal. Rozwijałem się. Teraz grając ciągle wracam do 
korzeni. Na małej przestrzeni musiałem podejmować ryzykowne decyzje. 
Przewidywalność oznaczała porażkę. Szybko uczysz się, że posiadanie 
piłki króluje i to się nigdy nie zmieni bez względu na to gdzie grasz. 
Kocham futsal. Sprawia mi wiele radości. Kocham rzeczy które można 
zrobić z piłką, szybkość poruszania się, zwody, drybling oraz jakość 
podań.”

Andrea Iniesta
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„Moje metody pracy oraz generalny pogląd na piłkę nożną są bardzo zbliżone 
do futsalu. Zawsze szukam dobrych zawodników technicznie, bym mógł 
realizować swoją koncepcje gry jaką jest posiadanie piłki. Zawodnicy o 
niskim wzroście tacy jak Messi, Xavi czy Iniesta gwarantują kontrolę nad 
piłką jak i szybki atak wspólnie z kolegami męcząc tym samym rywala. 
Prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy bliscy w piłce nożnej ograniczenia 
przestrzeni. O tą przestrzeń należy walczyć jak i trzeba się w niej odnaleźć”

Pep Guardiola, trener Manchester City
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Styl Pepa Guardioli
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Niemiecka federacja przeprowadziła badania mając na uwadze ewoluowanie  
futbolu i czy futsal pomaga w kształtowaniu nowoczesnych piłkarzy?

..."Futsal jako trampolina do futbolu"... Dr. Ulrich Frick oraz Christopher Heim z 
Instytutu Sportu Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem. Badania trwały dwa 
lata, a przebadano 410 dzieci i młodzieży.
Sformułowano dwie tezy:
1) Futsal ma pozytywny wpływ na rozwój umiejętności piłkarskich.
2) Futsal to idealny wariant piłki nożnej w hali.
Argumenty:
- Umiejętności techniczne są silnie wspierane
- Szybkość działania jest zwiększona
- Motywacja zawodników wzrasta w chwilach sukcesów
- Gracze muszą przejąć większą odpowiedzialność w grze
- Mniejsze ryzyko urazu zwiększa atrakcyjność
- Jest alternatywą dla tradycyjnego treningu piłkarskiego
NIEMIECKA TEZA: Futsal nie ma konkurować z piłką nożną, a być jej 
uzupełnieniem i wsparciem.

Federacja niemiecka a futsal
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„Młodzi zawodnicy mogą dużo wynieść z futsalu. Cięższa piłka, pozwala 
pozostać w grze dłużej. Ruch po podaniu oraz zmiany lotne pozwalają na 
zachowanie szybkości gry oraz stwarzają więcej sytuacji bramkowych.”

Lewis Holtby, środkowy pomocnik, były kapitan reprezentacji Niemiec U21, w 19 meczach 11 
bramek 
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"Jestem wielkim fanem futsalu... szybkie tempo, szybki czas reakcji, mało 
miejsca, doskonała technika, szybkie myślenie... widzę jak wielkie ma 
znaczenie w grze na dużym boisku" 

Jurgen Klinsmann , były trener kadry USA
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Znani i lubiani 
na parkietach z boiska oraz z parkietów na boisko
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Nominowani do Złotej Piłki FIFA w większości grali w przeszłości w futsal
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Czy piłka nożna jako dyscyplina może  znaleźć szkoleniowe wsparcie w futsalu?

5 x TAK

TAK – jako wzór Hiszpania oraz Brazylia. Czołowe drużyny w futsalu i piłce nożnej 
Europy i Świata zarówno kadra narodowa jak i zespoły ligowe.
TAK – warunki atmosferyczne. 4-5 miesiące jesienno-zimowe spędzamy na hali. 
TAK – kwestie sportowe. Ciągłość rywalizacji i możliwość budowania wielu 
zespołów w oparciu o jedną kadrę piłkarską. Dzieci i młodzież GRAJĄ co stanowi o 
sile ich rozwoju techniczno-taktycznego, motorycznego oraz mentalnego. Większa 
możliwość weryfikacji umiejętności poszczególnych zawodników.
TAK – kwestie mentalne. Przepisy sprzyjają wykorzystaniu każdej sekundy, która 
może zamienić się w bramkę. Ciągła koncentracja. Pomiędzy podnoszeniem się po 
utracie bramki i zachowaniem równowagi po strzelonej bramce jest bardzo cieńka
linia.
TAK – kwestie społeczne. Budowanie więzi między futsalowymi drużynami może 
mieć duży wpływ na kształtowanie atmosfery w piłkarskiej szatni. Szczególnie 
obserwowane w amatorskich ligach futsalowych.
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Jak porządkować i wspierać?

1) Wykorzystanie na hali sportowej piłki do futsalu - treningowej lub meczowej 
rekomendowanej przez FIFA lub UEFA

- Użycie jej podczas treningów
- Użycie jej podczas meczów

2) Zwrócenie uwagi trenerów, instruktorów oraz samych zawodników na rozgrzewkę na hali. 
Trzeba ją traktować serio i zróżnicować w kontekście np.: twardszego podłoża, większej liczby 
startów i stopów.  

3) Słowo „futsal” zamiast „piłka nożna halowa” jako wyraz przyjęcia pełnych przepisów 
związanych z rozgrywkami halowymi w danych regionach Polski

4) Konferencje, warsztaty futsalowe szczególnie dla trenerów prowadzących dzieci wieku 4-
12.

5) Wprowadzenie futsalu do rywalizacji Szkół Podstawowych – Szkolny Związek Sportowy

6) Wypracowanie wspólnych linii współpracy klubów piłkarskich oraz klubów futsalowych
celem budowania wartości sportowych młodego zawodnika oraz szansy na alternatywną grę.
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„To bardzo wygodne buty i mają tą dodatkową broń – wzmocniony 
czub. Wydaje mi się, że szpic nie jest wystarczająco używany w 
meczu, a te buty dodają zawodnikowi pewności oraz umożliwiają mu 
użycie, szczególnie kiedy trzeba oddać strzał pod presją.”

The Serafino 4th Edge

Ciekawostka

Harry Redknapp
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Literatura w języku polskim

Portal - footballtrening.pl
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Dziękuję za uwagę

Kontakt: trener.drwal@gmail.com
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Tokyo, 
Adidas Futsal Park


