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Wstęp: 

Dlaczego analiza video jest istotna w procesie 
szkoleniowym sportowca - piłkarza? 

• Możliwość powrotu do sytuacji treningowej, meczowej po jej 
zakończeniu – wyciąganie wniosków (inna perspektywa), 

• Wizualizacja stwarza nowe pole treningowe (zawodnik 
analizuje swoją grę), 

• Baza materiałów do wykorzystania w przyszłości, 

• Krok ku profesjonalizmowi, 

• Możliwości marketingowe, 

• Sposób komunikacji z zawodnikami 

• Jesteśmy wzrokowcami, 

• Słowna instrukcja zbyt płaska w różnych kontekstach. 



Profesjonalne przykłady z zachodu: 

Valencia CF: 
Za pomocą systemu Prozone (wiele opcji analizy danych, np. aplikacje Trend i 

Recruiter): 
 
• Trend pozwala na wygenerowanie dowolnego raportu o drużynie lub porównanie 

wielu drużyn, np. pod względem liczby strzałów oddawanych spoza pola karnego w 
ostatnich dziesięciu minutach meczu. Takich zmiennych, które można określić w 
ramach własnych potrzeb, są tu setki . 
 

• Recruiter pozwali na wskazanie np. który 
 zawodnik aktualnie ma najwyższą średnią  
pod względem liczby drugich od końca 
 podań w sytuacjach zakończonych bramką. 
 Aplikacja ta ma też pozwolić znaleźć piłkarzy 
 spełniających określone parametry  
statystyczne w ramach kilkuset kategorii. 

 
 
 
 



Profesjonalne przykłady z zachodu cd: 

Fulham Londyn: 
• Departament analizy video, 

• Materiały wykorzystywane również podczas zajęć 
praktycznych. 

 



Profesjonalne przykłady z zachodu cd: 

FC Porto: 

• Materiały wykorzystywane bez szczególnej obróbki 
wykorzystywane do analizy z zawodnikami. 

 



Profesjonalne przykłady z zachodu cd: 

PSV Eindhoven: 

Najbardziej zaawansowana technika spośród 
wymienionych klubów, poza zwykłą analizą, 
dzięki programowi Inmotion trenerzy mają 
dostęp do modelu 2D pozwalającego 
obserwować m.in. Zależności między 
zawodnikami podczas gry, co ułatwia jej 

 zrozumienie. 









Grupy w Karol Wadowice 

• Drużyna U 10: 

- Nacisk na analizę techniki, sposobu poruszania 
się dziecka, 

- Analiza gier zadaniowych, 

- Nagrywanie turniejów, meczów – marketing, 

- Wykorzystanie specyfikacji zwodów, 

- Oddziaływanie na psychikę młodego – 
podatnego na bodźce zawodnika 



Grupy w Karol Wadowice 

Drużyna U 12: 

- Nacisk na technikę oraz poczynania 
zespołowe, 

- Wpływ na postrzeganie relacji na boisku, 
rozumienie gry, 

- Nagrywanie turniejów, meczów – marketing, 

- Wykorzystanie specyfikacji zwodów, 

- Oddziaływanie na psychikę młodego – 
podatnego na bodźce zawodnika 

 



Grupy w Karol Wadowice 

Drużyna U 14: 

- Nacisk na technikę oraz poczynania zespołowe, 

- Analiza wykonywania zadań taktycznych, 

- Wpływ na postrzeganie relacji na boisku, rozumienie 
gry, 

- Nagrywanie turniejów, meczów – marketing, 

- Wykorzystanie specyfikacji zwodów, 

- Oddziaływanie na psychikę młodego – podatnego na 
bodźce zawodnika, 

- Wpływ na motywację przedmeczową 

 



Grupy w Karol Wadowice 

Drużyna U 16: 

- Nacisk na technikę oraz poczynania zespołowe, 

- Analiza wykonywania zadań taktycznych, 

- Wpływ na postrzeganie relacji na boisku, rozumienie gry, 

- Nagrywanie turniejów, meczów – marketing, 

- Wykorzystanie specyfikacji zwodów, 

- Oddziaływanie na psychikę młodego – podatnego na bodźce 
zawodnika, 

- Wpływ na motywację przedmeczową, 

- Budowanie jedności zespołu 

 



Grupy w Karol Wadowice 

Drużyna U 18: 

- Nacisk na poczynania taktyczne, 

- Nagrywanie turniejów, meczów – marketing, 

- Wykorzystanie specyfikacji zwodów, 

- Oddziaływanie na psychikę młodego – 
podatnego na bodźce zawodnika, 

- Wpływ na motywację przedmeczową, 

- Budowanie jedności zespołu 

 



Propozycje 

• Nagranie pierwszego, najważniejszego oraz 
ostatniego meczu w rundzie (śledzenie 
progresu zawodników), 

• Przygotowanie video „zadań domowych”, 

• Odprawy taktyczne, 

• Nagrywanie treningów, 

• Analiza postawy trenera na zajęciach, 

• Motywacyjne video (indywidualne, 
zespołowe). 



Dziękuję za uwagę 
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