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Pi³karze o wybitnych umiejêtnociach gry 1x1
stanowi¹ o wartoci zespo³u.

Andrzej Szwarc

Zale¿noci pomiêdzy
skutecznoci¹ dzia³ania
w ma³ych grach i grze
rzeczywistej
u m³odocianych pi³karzy
Celem pracy by³o zbadanie zale¿noci miêdzy eksperck¹ ocen¹ kompetencji
do gry a skutecznoci¹ w grach 1x1 i 2x2 u 16 pi³karzy reprezentacji Polski
do lat 15. Przydatnoæ do gry w³aciwej oceniali niezale¿ni eksperci, a na skutecznoæ dzia³añ indywidualnych i grupowych wskazywa³y rezultaty ma³ych gier.
Stwierdzono, ¿e gracze o wysokiej skutecznoci dzia³ania indywidualnego
posiadaj¹ równie¿ wysokie dyspozycje do sprawnego wspó³dzia³ania w grach
2x2 oraz w grze rzeczywistej.
S£OWA KLUCZOWE: pi³ka no¿na  dzia³ania indywidualne
 dzia³ania zespo³owe  ocena zawodnika.

Wspó³czesna gra w pi³kê no¿n¹ stawia coraz wy¿sze wymagania odnonie
dyspozycji psychofizycznych, niezbêdnych, aby pi³karz móg³ sprostaæ obci¹Z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdañsku.
Sport Wyczynowy 2005, nr 5-6/485-486

¿eniu fizycznemu i napiêciu psychicznemu w walce sportowej oraz skutecznie
dzia³aæ w sytuacjach nag³ych, zaskakuj¹cych. Wród tych dyspozycji za fundamentaln¹ uwa¿a siê skutecznoæ dzia³añ
indywidualnych (2-4, 6), znajduj¹c¹
wyraz zw³aszcza w grze 1x1  w sytu-
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acji, kiedy cele graczy przeciwnych
dru¿yn s¹ niezgodne. W ataku sk³adaj¹ siê na ni¹ reakcje i dzia³ania zawodnika posiadaj¹cego pi³kê, maj¹ce mu
zapewniæ oswobodzenie siê od rywala
i nieskrêpowan¹ realizacjê zadañ gry,
natomiast w obronie  zachowania
skierowane przeciwko graczowi z pi³k¹, zmierzaj¹ce do jej odebrania lub
wybicia (6).
Gracze, którzy odznaczaj¹ siê wysok¹ skutecznoci¹ w grze 1x1, stanowi¹
o wartoci zespo³u, gdy¿ mog¹ w znacz¹cy sposób wp³ywaæ na jego dokonania. Zgodne wspó³dzia³anie podczas
gry sprawia, ¿e ogólny jego efekt jest
wiêkszy ni¿ suma pojedynczych dzia³añ pi³karzy. Stan ten Z. Naglak (1)
wi¹¿e ze zjawiskiem potêgowania siê
jakoci w wyniku wspó³pracy. Pi³karz sprawniej dzia³aj¹cy w grze
1x1 powinien wiêc byæ skuteczniejszy w dzia³aniach grupowych.
Powy¿sz¹ tezê podda³em weryfikacji, badaj¹c si³ê korelacyjnego zwi¹zku
pomiêdzy wygrywaniem przez m³odych
pi³karzy gier 1x1 oraz ich skutecznoci¹
w grach 2x2 i grach meczowych (rzeczywistych).

Metoda badañ
Badania przeprowadzono w marcu
2005 roku na boisku pi³karskim AWFiS
w Gdañsku. Objêto nimi 16 ch³opców
 reprezentantów Polski w pi³ce no¿nej
do lat 15, uczestnicz¹cych w tygodniowym zgrupowaniu szkoleniowym.
W pierwszym dniu badañ oceniano skutecznoæ dzia³añ indywidualnych pi³karzy w grach 1x1 (³¹cznie po
30 gier dla ka¿dego gracza; czas gry
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60 sekund; pole gry 15x20 m; bramki
1x0,5 m). Celem gry by³o zdobycie jak
najwiêkszej liczby punktów-bramek
(trafienie w s³upek lub poprzeczkê zaliczano jako bramkê) i uniemo¿liwienie przeciwnikowi zdobycia punktów
(strzelenia bramki oraz trafienia w poprzeczkê lub s³upek). Po stracie punktu grê wznawiano od bramki (w innym
przypadku z miejsca opuszczenia przez
ni¹ pola gry); gracz obrony móg³ wycofywaæ siê najwy¿ej do rodka pola
gry.
Na podstawie wartoci wskaników
skutecznoci gry (ró¿nicy pomiêdzy
liczb¹ punktów uzyskanych we wszystkich grach  zdobytych w ataku i straconych w obronie) ustalono ranking
graczy.
Nastêpnego dnia oceniano skutecznoæ dzia³añ zawodników w grach 2x2.
W tym celu skompletowano 8 dwuosobowych dru¿yn. Wykorzystano tu wspomnian¹ wczeniej listê rankingow¹. W pierwszej dru¿ynie znaleli siê: 1. i 2. gracz
z listy, w drugiej  3. i 4., w trzeciej 
5. i 6. itd. W systemie ka¿dy z ka¿dym
(mecz i rewan¿) zespo³y rozegra³y po 14
gier.
Czas gry 120 sekund; pole gry
20x30 m z wyznaczon¹ stref¹, w której nie mogli znajdowaæ siê obroñcy 
pó³kole o promieniu 3 m; ma³e bramki 1x0,5 m. Cel, zasady i ocena gry
by³y podobne jak w grach 1x1. Na
podstawie wyników gier ustalono ranking zespo³ów.
Nastêpnie, niezale¿nie od siebie 3
trenerów-ekspertów ustali³o listê rankingow¹ graczy wed³ug ich kompetencji pi³karskich (dyspozycji sprawno-
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ciowych oraz umiejêtnoci technicznych i taktycznych, u¿ytecznych w grze
i stopnia ich wykorzystania) w oparciu
o ocenê dzia³añ atakuj¹cych i obronnych w trakcie gry w³aciwej (4 mecze
sparingowe).
Trenerzy wype³niali specjalny arkusz obserwacyjny, na którym szacowali w skali od 0 do 5 punktów (0  bardzo le, 1  raczej le, 2  s³abo, 3 
tak sobie, 4  dobrze, 5  bardzo dobrze)
dzia³ania indywidualne i grupowe (³¹cznie 12 elementów) oraz dokonywali
ogólnej oceny gracza w skali od 0 do10
punktów.
W zakresie dzia³añ indywidualnych w obronie pod uwagê wziêto:
odbiór pi³ki przez wyprzedzenie (wlizg
i inne sposoby), odbiór pi³ki w grze
1x1, natomiast w ataku zdobywanie
bramek, uderzenia pi³ki umo¿liwiaj¹ce
zdobycie bramek, prowadzenie pi³ki 
zdobywanie pola (gra pod presj¹ przeciwnika, 1x1), prowadzenie  utrzymanie pi³ki.
W zakresie dzia³añ grupowych w
obronie uwzglêdniono: podwojenie
po stracie pi³ki, skracanie i zawê¿anie
pola gry, asekuracjê partnera i przekazywanie przeciwnika, za w ataku: za-

s³ony (zastawianie) w strefie zagro¿enia
bramki, przepuszczanie pi³ki i stwarzanie wolnych pól, zmiany pozycji z partnerem (krzy¿owe, równoleg³e) i zdobywanie pozycji.
Wszystkie trzy rankingi skorelowano ze sob¹ i obliczono wspó³czynnik R
Spearmana (5).

Omówienie
wyników badañ
Z danych przedstawionych w tabeli 1
wynika, ¿e eksperckie oceny wykaza³y du¿¹ zbie¿noæ z list¹ rankingow¹
pi³karzy utworzon¹ na podstawie wyników gier 1x1. W dwóch przypadkach
zgodnoæ (badani  K.T., S.£.) by³a
pe³na, za pozycje 12 kolejnych graczy
odbiega³y o nie wiêcej ni¿ 3 miejsca.
Wartoæ wspó³czynnika korelacji rang
Spearmana równa 0,86 oznacza, ¿e zachodzi³a tu statystycznie istotna zale¿noæ (p<0,01). Równie¿ ranking zespo³ów dwuosobowych wskaza³ na cis³¹
wspó³zale¿noæ miêdzy osi¹gniêciami
indywidualnymi a grupowymi (wartoæ
wspó³czynnika korelacji R równa 0,88
potwierdza si³ê tego powi¹zania na poziomie istotnoci p<0,01). W badanej
Tabela 1

Miejsce badanych na licie rankingowej sporz¹dzonej wed³ug oceny eksperckiej
oraz skutecznoci w grach 1x1 i 2x2
Rodzaj
gry

Badany
BM BK

CR

DP

GD

JP

JM

JN

KP

KA

KT

KT

S£

TR

PD

AK

w³aciwa

10

12

16

8

11

5

3

4

9

7

15

1

6

3

12

14

1x1

7

16

14

11

12

8

2

1

10

3

15

4

6

5

9

13

2x2

4

7

5

8

8

4

1

1

6

2

7

2

3

3

6

5
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grupie istnia³a wiêc wyrana zale¿noæ
miêdzy skutecznoci¹ w grach 1x1 oraz
2x2 a eksperck¹ ocen¹ kompetencji gracza w grze w³aciwej. Mo¿na zatem
przypuszczaæ, ¿e pi³karz, którego cechuje wysoka skutecznoæ w grze 1x1,
bêdzie odznacza³ siê wysokimi zdolnociami wspó³dzia³ania w grze w³aciwej.
Wskazuje to na potrzebê zwrócenia baczniejszej uwagi  w procesie
selekcji i szkolenia utalentowanej
m³odzie¿y pi³karskiej  na przejawy
zdolnoci do dzia³añ indywidualnych
oraz wczesnego ich rozpoznawania i
kszta³towania. Otwieraj¹ one bowiem
drogê do pe³nego rozwoju pi³karskiego dziêki ³atwiejszemu osi¹gniêciu wysokich kompetencji w dzia³aniach zespo³owych. Odpowiedzi¹ na
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wymagania wspó³czesnej pi³ki no¿nej jest wszechstronnie wyszkolony
pi³karz.
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