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Plan prezentacji

1.Wprowadzenie

2.Czym jest i skąd się wzięła Tiki - Taka?

3.Zasady gry kombinacyjnej / utrzymania się przy piłce

4.Tiki-Taka a system gry

5.Środki treningowe / Projekt „tiki –taka”

6.Bonus !!!



Wprowadzenie



Na początek –humor z 90minut.pl



Żródła

• P. Schreiner (2013) „Tiqui-Taca –One –Touch”

• J. Davis (2013) „Coaching the Tiki-Taka Style of play”

• R. Michels (2013) „Team Building: The road to Success.”

• P. Hyballa (2013) Praxis DVD „Tiqui-Taca –One –Touch”

• P. Hyballa, P. Schreiner (2013) „Tiqui-Taca –One –Touch –Training –Coaching –Analyse.”

• A. Cassia (2011) „Anspielbar –Aber Wie”

• Fussballtraining Fokus (praca zbiorowa) (2013) „Wer den Ball hat, kontrolliert das Spiel”

• T. Athanasios (2012) „FC Barcelona –a Tactital Analysis –Attacking”

• J. Wilson (2013) „Odwrócona piramida –Historia taktyki piłkarskiej”

• FIFA World Cup 2014 Raport

• M. DiBernardo (2014) „Tiki Taka Passing Patterns & Exercises: Improving Players' Passing Speed

& First Touch”

• A. Kirkup (2013) „Attacking Exercises for Tiki-Taka Soccer”2 x DVD

• D. Goldstein (2014) „Improving Your Team’s Possession Play”World Class Coaching



Proszę wyłączyć / wyciszyć telefony lub tablety



Materiały szkoleniowe



Wyjaśnienie

•W prezentacji użyto pojęć męskich,

przykładowo - „Trener”, „Zawodnik”.

•Z używania równie ważnych pojęć

żeńskich „Trenerka”, czy też

„Zawodniczka”zrezygnowano wyłącznie

ze względu na uproszczenie i skrócenie

języka przekazu !

•Wszystkie informacje zamieszczone w

prezentacji odnoszą się w równym stopniu

do piłki nożnej kobiet jak i mężczyzn.



Uwagi do prezentacji

Co było dobre

Co było złe?

Jakieś sugestie do prezentacji?



Czym jest i skąd się wzięła
Tiki-Taka ?



Faktycznie ?



Gdyby Pan Bóg chciał,
by w piłkę grano „górą”,

to by trawę zasiał w
niebie



Co to jest Tiki-Taka ?

•NOWY STYL GRY, KTÓRY
EWOLUOWAŁ Z
FUTBOLU TOTALNEGO

•Szybkie podania na ½
kontakty;

•Gra oparta na perfekcyjnym
operowaniu piłką na małej
przestrzeni.

•Wymienność pozycji;

•Duża liczba podań krótkich;

•Gra bez piłki między
formacjami przeciwnika.

•Zaskakujące podania za
linie obrony do
wbiegających;



Brendan Rogers –Swansea FC 2010-12

… this approach is aimed to control both the ball and
the opposition.

If you are better than your opponent with the ball you have a 79
per cent chance of winning the game - for me it is quite

logical. It doesn't matter how big or small you are, if you don't
have the ball you can't score.

Źródło: http://www.liverpoolfc.com/news/latest-news/rodgers-
barca-and-tiki-taka



Rinus Michels

Posiadanie piłki jest zawsze
ŚRODKIEM, nigdy CELEM

samym w sobie

Źródło: Michels R. (2013) Team Building: The road to Success.
Reedswain Soccer



Fazy tiki - taki

1. Otwarcia gry
od bramki

2. Budowania gry

3. Finalizacji



Cele pośrednie Tiki-Taki

•Kontrolowana budowa gry od własnej bramki do bramki

przeciwnika.

•Posiadanie piłki

•Otwarcia gry głownie środkiem pola (stąd można grać na lewo i

prawo)

•Zmienne tempo i kierunek gry

•Minimalizacja przypadku w dążeniu do zamierzonego wyniku

•Natychmiastowy pressing (odbiór piłki) po stracie (zasada 6

sekund).



Cel główny Tiki-Taki

•Spokojne przygotowanie przejścia z posiadania (gry na utrzymanie) do wykończenia - finalizacji

(skrzydłami lub środkiem), głównie zaskakującym podaniem za linie obrony lub serią szybkich

podań zakończonych strzałem.

•W skrócie –przejście z 2 fazy (budowania gry) do 3 –(finalizacji)



Tiqui-Taca to posiadanie piłki

Bronię się po to, by móc grać, a gram po to, by nie musieć bronić



Nazwa - Tiki-Taki

•Komentator Hiszpańskiej TV

•2006 rok –MŚ w Niemczech

•Gra rep. Hiszpanii



Tiki - Taka - F.C. Barcelona, Bayern Monachium,
rep. Hiszpanii, rep. Niemiec

•Obecnie tak, ale czy oni ją wymyślili?

Tak, ale to był proces !!!



Powstała w ramach ewolucji futbolu totalnego?

•Lata 70 –Holandia. Futbol totalny podstawą T.T.

•Ale czy to tu powstały założenia?



Gdzie są źródła Tiki-Taki?

•Styl Szkocki

Krótkie i średniej długości podania po ziemi

Zawodnicy prezentują wysoki poziom umiejętności

technicznych

Strzały na bramkę oddawane po dobrze wypracowanych

akcjach ofensywnych

Gra środkiem boiska

Duża ruchliwość i zmienność pozycji zawodników (gra bez

piłki)

Gra kombinacyjna, widowiskowa z dominacją ataku

pozycyjnego

Mało dynamiczna, ale dokładniejsza



Gdzie są źródła Tiki-Taki?

•Zespół Queen’s Park F.C. i McColl

•1901 –McColl w Newcastle Utd. (3 mistrzostwa i

Puchar Anglii grą opartą na podaniach)

•McWilliam (były zawodnik Newcastle) trenerem w

Tottenhamie i Middlesbrough

•Buckingham w Ajaksie i Barcelonie –u niego

Michels i Cruyff



Co obejmuje Tiki –Taka?

Grę w ofensywie

Przejście z ataku do obrony

3.Grę w obronie

4.Przejście do ataku



Co obejmuje Tiki –Taka?

Grę w ofensywie - Dziś

Przejście z ataku do obrony –za rok 

3.Grę w obronie

4.Przejście do ataku



Zasady gry kombinacyjnej /
utrzymania się przy piłce



Kluczowe umiejętności techniczne

Podanie piłki.

2.Przyjęcie piłki.

3.Drybling



Zasady gry kombinacyjnej

• Podanie piłki po ziemi, bez rotacji, bez kozła, z siłą dostosowaną do potrzeb. Nie
zawsze musi być silne –problem z przyjęciem. (Graj prosto)

• Długie podania tylko dla przeniesienia gry na skrzydło lub za linie obrony
przeciwnika (o ile zawodnik jest w ruchu za linie)



Zasady gry kombinacyjnej cd.

• Po kilku (2-3) krótkich podaniach w jednej strefie boiska –obowiązkowo
szukaj przeniesienia gry do innego sektora

• Przenoszenie gry jest zawsze szybsze niż przesunięcie bloku obronnego !!!
- po ziemi lub górą. (Przenieś gre)



Zasady gry kombinacyjnej

• Ruch nie tylko DO ale i OD piłki; Jeden idzie DO, to drugi musi iść OD niej;

• Ruch na wolne pole nie w linii prostej tylko diagonalnie ! (Choć do piłki / na wolne)



Zasady gry kombinacyjnej

• Rozciąganie bloku obronnego przeciwnika. Wykorzystanie szerokości i
długość boiska. (Szeroko / Głębia)

• Szukaj wolnej przestrzeni dla siebie, gdzie tylko można (urwij się / szukaj
wolnego pola)



Zasady gry kombinacyjnej

• Unikanie ustawiania się „w cieniu”przeciwnika. (Wyjdź z cienia)



Zasady gry kombinacyjnej

• Ustawienie się w „dziurach –bramkach”–strefach między przeciwnikami.

• Ustawienie (pokazywanie się) umożliwiające podającemu wykonanie możliwie
najbezpieczniejszego podania (minimalne ryzyko przechwytu).



Tiki –Taka –Niemcy 2014
Gra między formacjami przeciwnika



Zasady gry kombinacyjnej

• Ustawienie z dala od przeciwników - między ich strefami działania (urwij się
z krycia)



Zasady gry kombinacyjnej

• Podania na wolne pole lub do właściwej nogi (otwórz się / sam)

• Przyjęcie piłki w pozycji pół-otwartej i w wolną strefę (najlepiej w stronę bramki).



Zasady gry kombinacyjnej

1. Przyjęcie piłki w staniu (ściągnięcie przeciwnika do siebie);

2. Przyjęcie piłki w ruchu do piłki (wyciąganie przeciwnika ze strefy);

3. Przyjęcie piłki w ruchu od piłki (mijanie przyjęciem formacji przeciwnika)

- „Pierwszy kontakt”

321



Zasady gry kombinacyjnej cd.

• Otwarte ustawienie (umożliwiające obserwację obu bramek).

• „Nie klatką, ale barkiem do piłki”lub (otwórz się)



Zasady gry kombinacyjnej

• Komunikacja –prosta, głośna, krótka, ciągła, przed i po działaniu

• Np. „Czas”, „Plecy”, „Sam”, „Press”, „Odpadaj”, „Mój”, „Przejmij go”itd.

• ROZMAWIAJ I PODPOWIADAJ



Zasady gry kombinacyjnej

• Praca głową –WPR (Shulterblick)

• Kontrola własnej strefy działania (ustawienia, odległości od przeciwników,
partnerów, piłki, bramek i linii pola gry)

• Generalnie zawodnik powinien co 5-10 sek się rozglądać by kontrolować
położenie swoje, partnerów i przeciwników. (pracuj głową)



Zasady gry kombinacyjnej

• Tworzenie przewagi liczebnej w okolicy piłki –
brak przywiązania do pozycji (przewaga w środku
/ na prawym skrzydle)



Zasady gry kombinacyjnej

• Szukanie chwilowej sytuacji 2x1 dla szybkiego rozegrania piłki.



Zasady gry kombinacyjnej

• Tworzenie możliwości zagrania piłki w wielu kierunkach tzw. trójkątów, ew.
Czworoboków, w tym zawsze jeden do przodu. (… .? … .)



Zasady gry kombinacyjnej

• Zasada Goldseina - „Left, Right, Split”. We wszystkich kierunkach !



Zasady gry kombinacyjnej

• Po podaniu obowiązkowo zawsze zrób ruch na wolne pole (szczególnie w 2
i 1 linii)

• Nie możesz zagrać, stać i obserwować ! (podaj i idź)



Zasady gry kombinacyjnej cd.

• Unikanie dryblingu w niebezpiecznych strefach - środek pola i własna
połowa boiska. (pewna piłka)



Zasady gry kombinacyjnej cd.

• Tworzenie przewagi liczebnej przez grę 1x1 w bezpiecznych strefach
(szukaj 1x1).



Zasady gry kombinacyjnej cd.

• Szukanie zaskoczenia podaniem za linie obrony. Gotowość do podejmowania ryzyka.
(szukaj za linie)



Zasady gry kombinacyjnej cd.

• Wymijanie podaniem (prostopadłym) zawodnika, lub całych formacji.
Pierwsza myśl –czy mogę grać do przodu –NIE –gram do boku lub tyłu.



Zasady gry kombinacyjnej cd.

• Opanowanie podstawowych działań grupowych (podania po trójkącie,
podanie na 3, zmiany krzyżowe, przekazanie piłki itd.)



Zasady gry kombinacyjnej cd.

1. Mieć pomysł na zagranie
przed przyjęciem piłki.

2. Przewidywanie
(antycypowanie)
możliwego przebiegu
sytuacji boiskowej.

3. Orientacja w swojej strefie
przed przyjęciem piłki



Zasady gry kombinacyjnej cd.

ZAUFANIE
• Zawodnik musi ufać partnerom i wiedzieć że

oni są pewni przy piłce i wiedzą co robić bez
niej.

• Kluczem do sukcesu jest każdy zawodnik, który
wie co ma robić w danej sytuacji.

• Całość to więcej niż suma składowych !

• „po podaniu do partnera zawodnik biegnie
ślepo na wolne pole bo wieży w dokładność
swojego podania i w umiejętność utrzymania
się przy piłce partnera”



Zasady gry kombinacyjnej cd.



Tiki –Taka a system gry



Czy Tiki-Taka jest zależna od
systemu?



Układy z 2 i 3 stoperami

• z 2 stoperami, ale jedną lub
dwoma „6 –tkami”przy nich.

• Z 3 nominalnymi stoperami (3-5-2 /
3-4-3) jedną lub dwoma „6 –tkami”
przy nich

• Jeden z obrońców - z reguły
skrajny –wprowadza piłkę tworząc
przewagę liczebną.

• SPOKÓJ W BUDOWANIU GRY
OD TYŁU NAJWAŻNIEJSZY



Z jednym i bez nominalnego napastnika

• Napastnik ustawiony między i tuż
za stoperami rozciągający blok
obronny.

• „Fałszywy”napastnik schodzący
do środka lub na skrzydła
(przewaga liczebna) i wbiegający
półboczni.



Skrzydła obsadzone przez szeroko ustawionego
jednego zawodnika (bocznego obrońcę lub

pomocnika)

• Boczni obrońcy szeroko i wysoko
ustawieni między strefami działania
skrzydłowych przeciwnika, a boczni
pomocnicy do środka ustawieni
między formacjami obrony i pomocy
przeciwnika (Barcelona)

• Boczni obrońcy wąsko i nisko
ustawieni blisko stoperów, a boczni
pomocnicy szeroko i wysoko
ustawieni między strefami działania
skrzydłowych przeciwnika (Bayern)



Zagęszczony środek pola

• 5 / 6 zawodników

• Zasada „zawsze 1-2 pod piłką, zawsze 1-2 gotowych na atak za linie obrony
przeciwnika”.



Gra środkowego pomocnika

"I get the ball, I pass, I get the ball, I pass, I get the ball, I
pass." (Xavier Hernandez 2011)



Grający nogami bramkarz

• „Zdejmuje ciśnienie”z pressingu
przeciwnika przy podaniu do tyłu;

• Przenosi grę;

• Podaje do wolnego zawodnika
inicjując wyjście z pressingu
wysokiego przeciwnika.

"When we have the ball everybody's a player. The
difference with us is that when we have the ball we play
with 11 men, other teams play with 10 and a goalkeeper."
(Rodgers 2012)



Bramkarz w Tiki –Tace



Tiki –Taka wg B. Rogersa

• Strefa 1 –„bramkarz –libero”, w strefie 1-3;
„zdejmuje ciśnienie”z pressingu przeciwnika
na linie obrony.

• Strefa –2 –„stoperzy”- arcyważni w
utrzymaniu przy piłce, „zdejmują ciśnienie”z
pressingu przeciwnika na linie pomocy i
bramkarza.

• Strefa 3 –„volante de salida”najważniejsza
w utrzymaniu przy piłce, piłkarze skuteczni
pod presją przeciwnika, dobrzy w odbiorze,
grający krótkie podania (np. Pirlo and Xavi),
cofnięci rozgrywający, zdejmują ciśnienie z
innych pod presją

• Strefa 4 –„skrzydłowi”, wsparcie na skrzydle
dla zaw. przy piłce w środku. Tworzą narożnik
trójkątów w środku pola, idą wyżej za piłką,
wrzutki „do kieszeni”(strefa 6-7)



Tiki –Taka wg B. Rogersa

• Strefa 5 –„środkowi pomocnicy”, ciągle w
ruchu, narożniki trójkąta, dobrzy przy piłce o
wysokiej wydolności (od 16 do 16), kierują
tempem gry i kierunkiem; kluczowa strefa do
ostatniego podania dla ostatniego podania,
Strefa 3 i 5 muszą mieć skuteczność podań
90 % by całość dobrze funkcjonowała.

• Strefa 6 –„środkowi napastnicy –7/11”,
najbardziej kreatywni zawodnicy (dryblerzy
lub podawacze –np. Messi, Sinclair, Dyer,
Pedro, Afellay); stąd padają bramki i ostatnie
podania.

• Strefa 7 –„Target man –9”, dobry
technicznie zawodnik, potrafi utrzymać się
przy piłce i kierować podania, po podaniu
atakuje wolne pole za linia obrony.



Tiki –Taka wg B. Rogersa

• Strefa G –strefa wykończenia akcji,
Wchodzimy w nią tylko by oddać strzał,
JEŻELI TAKIEJ MOZLIWOŚCI NIE MA –
WYCHODZIMY Z NIEJ I SZUKAMY
KOLEJNEJ OKAZJI DO WEJŚCIA.
CIERPLIWOŚC NAJWAZNIEJSZA !!!

• NAJWAŻNIEJSZE - WSZYSCY PRACUJĄ
RAZEM –IDĄ WYŻEJ I ODPADAJĄ W
STRONĘ BRAMKI NICZYM FALE OCEANU
ROZBIJAJĄCE SIĘ O PLAŻĘ



Nauczanie / trenowanie
Tiki - Taki



Kluczem do rozwoju kreatywności nagradzanie sukcesów a
nie karanie za błędy !



Dziękuję za uwagę



w w w . a s y s t e n t - t r e n e r a . p l   n r  6   4 / 2 0 1 46

Czym jest tiki-taka?
Koncepcja tiki-taki ewoluowała od futbolu 3 × C, czyli:
• Cały zespół,
• na Całym boisku,
• przez Cały mecz.

Tiki-taka jest stylem gry, w którym każdy zawodnik atakuje 
i  każdy broni. Istotą jest posiadanie przez cały czas inicjatywy 
w grze – nawet za cenę bezpośredniego zwycięstwa, to nie zawsze 
bowiem jest możliwe. Trzeba pamiętać, że to właśnie inicjatywa 
zwiększa szansę na dobry wynik. Jest przyjęte, że im więcej czasu 
zespół ma piłkę, tym mniej ma ją przeciwnik. Podobnie uważa się, 
że drużyna posiadająca piłkę nie może stracić bramki. Nie jest to 
do końca prawda, gdyż zdarza się, że zespoły mają piłkę przez 
70–80% meczu i je przegrywają, ponieważ przeciwnik zdobył się 
na skuteczną kontrę lub stały fragment. Dużo ważniejsze od sta-
tystycznego posiadania piłki jest to, czy drużyna kontroluje grę. 
Można przecież posiadać piłkę i jednocześnie nie kontrolować gry. 
I to jest właśnie drugim obliczem tiki-taki – bardzo trudnym do 
nauczenia. Pierwszy element to nauczenie zawodników operowa-
nia piłką i poruszania się po boisku bez niej (gdy zespół posiada 
piłkę). Drugim elementem – dużo trudniejszym (a może nawet 
najtrudniejszym do nauczenia) – jest przewidzieć stratę piłki i wy-
brać właściwe zachowanie (kontrapressing lub cofanie pod własną 
bramkę). Wiadomo przecież, że każda drużyna wcześniej czy póź-
niej straci piłkę. Trzeba wiedzieć, jak się ustawić i w jaki sposób 
przygotować się do straty piłki. 

Słabe strony tiki-taki
Moim zdaniem największą wadą tiki-taki jest to, że ten styl gry podat-

ny jest na utratę bramek po kontratakach lub stałych fragmentach gry. 
Dzieje się tak z 2 powodów: po pierwsze, do ataku angażuje się dużą 
liczbę graczy (min. 7), którzy z reguły pozostają często „nad linią piłki”; 
po drugie, do tiki-taki wybierani są generalnie niscy zawodnicy. Przy 
stałych fragmentach gry tych centymetrów może wówczas brakować. 
To pokazała FC Barcelona. Stałe fragmenty gry i kontrataki to najwięk-
sza broń przeciwko tiki-tace. Przeciwdziałanie jest trudne do naucze-
nia, ale możliwe. Najważniejsze jest zachowanie zawodników tuż przed 
stratą piłki i zaraz po niej! Chodzi o to, co robią zawodnicy, gdy piłkę 
posiada jeszcze ich zespół, ale z sytuacji na boisku wynika, że za chwilę 
może być strata (bo np. partner będzie szukał rozegrania sytuacji 1 × 
1 i istnieje duże prawdopodobieństwo, że piłkę straci). Ważne jest także 
przewidzenie, gdzie może się znaleźć piłka w takim momencie. I nad 
tym pytaniem muszą się zastanawiać zawodnicy, którzy w danym mo-
mencie nie są przy piłce, szczególnie ci znajdujący się „pod linią piłki”1. 
Przykładowo, jeśli w Bayernie Monachium Arjen Robben podejmuje na 
skrzydle pojedynek z przeciwnikiem, to Boateng, który gra na stoperze 
i nie bierze udziału bezpośrednio w ataku, zamiast obserwować akcję 
i kibicować koledze, analizuje sytuację i przewiduje, gdzie może być po-
dana piłka, jeżeli Holender ją straci. Wynikiem analizy jest korekta usta-
wienia w stosunku do napastnika przeciwnika znajdującego się w jego 
strefie. Wie, że nie może być spóźniony nawet o 1,5–2 s. Tyle czasu przy 
kontrataku daje rywalowi 10–15 m przewagi, których można już potem 
nie nadrobić. I tego właśnie trzeba się nauczyć. 

Jak uczyć zawodników 
         tiki-taki ?
Chociaż niedawno wszyscy zachłysnęli się tiki-taką to jednak trzeba pamiętać, że ten styl  

to w zasadzie nic nowego. Coś takiego jak futbol totalny istniał już w latach 70. XX w.  

Wówczas grano tak przede wszystkim w Holandii (Ajax Amsterdam). 

Miłosz Stępiński
trener Reprezentacji Polski U-20

1 Bliżej własnej bramki niż piłka.
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Tiki-taka a futbol totalny

Wracając do futbolu totalnego – trzeba pamiętać, że on też nie 
jest czymś zupełnie nowym. Zapoczątkowali go w XIX w. Szko-
ci w odpowiedzi na styl angielski. To właśnie Szkoci jako pierwsi 
wprowadzili grę krótką piłką. Zrezygnowali z dośrodkowań i walki 
fizycznej. Grali przede wszystkim po ziemi i dużo biegali bez piłki. 
Część z nich potem emigrowała na kontynent, m.in. do Holandii, 
i tam zaszczepiła ten sposób grania. Oczywiście ten styl gry ewo-
luował. Holendrzy – jak choćby Rinus Michels – przyjechali do 
Hiszpanii (do Barcelony) i zaadaptowali ten styl do tamtejszych 
warunków. Tiki-taka zaczęła kwitnąć. Teraz, gdy Josep Guardiola 
przeniósł się do Bayernu Monachium, ten styl gry zagościł w Ba-
warii, a także w reprezentacji Niemiec! Wielu głosiło śmierć tiki-
-taki po porażkach Barcelony i Hiszpanii. Czy styl ten odrodzi się 
nad Renem? Trudno powiedzieć. Ale na pewno jest nową jakością 
i to nie tylko w niemieckiej czy hiszpańskiej piłce. Dzisiaj każdy 
chciałby tak grać. 

Jeśli przyjrzymy się filozofii szkolenia w klubach i akademiach, 
to dojdziemy do wniosku, że każdy chce utrzymywać się przy pił-
ce. Rządzić i dominować. Jednak tak się nie da. Można chcieć, ale 
prawda leży na boisku. Chcieć, a móc to 2 różne kwestie. Możemy 
chcieć grać piłką, ale gdy przeciwnik jest lepszy piłkarsko, to po 
prostu nam na to nie pozwoli i tyle! Przykładowo, moja reprezentacja 
w meczu z Włochami (zwycięstwo 3:1 – przyp. red.) chciała domino-
wać, ale nie mieliśmy na to szans. Po prostu nie mamy tak dobrze 
wyszkolonych piłkarzy jak Włosi. W tym przypadku więc musieliśmy 
znaleźć jakąś inną taktykę. Piłka nożna to liberalny sport i nawet 
słabsi mogą czasem wygrać z lepszymi!

Cel tiki-taki

Niektórzy twierdzą, że celem tiki-taki jest posiadanie piłki. 
Jednak tak naprawdę jej cel to dominacja na boisku. Nie chodzi 
o to, żeby zespół posiadał piłkę, a przeciwnik się dobrze prze-
suwał. Chodzi o to, żeby równocześnie posiadać piłkę i zdomi-
nować przeciwnika, tak aby pozbawić go możliwości wyprowa-
dzenia kontrataku. Tylko wtedy tiki-taka jest skuteczna. Jeżeli 
przeciwnik dobrze się broni i wyprowadza kontrataki, to znaczy, 
że zespół grający tiki-taką nie robi tego należycie. Nie dominuje 
i nie kontroluje gry. Robi to natomiast drużyna, która się bro-
ni. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne są umiejętności techniczne 
i taktyczne. Nie można mówić o tiki-tace, kiedy drużyna nie ma 
zawodników, którzy są w stanie dobrze utrzymać się przy piłce, 
wygrywać pojedynki i odpowiednio poruszać się bez piłki mię-
dzy przeciwnikami. Jeśli więc trener chce grać tiki-taką, a ma 
zawodników, którzy słabo grają piłką, źle poruszają się między 
przeciwnikami, nie wygrywają pojedynków, słabo pracują głową 
(obserwacja) czy też mają słabą komunikację – to będzie mu 
bardzo trudno tak grać – szczególnie na połowie boiska prze-
ciwnika. 

Elementy ułatwiające grę tiki-taką

Istnieją jednak pewne elementy, które ułatwiają tiki-takę. Cho-
dzi tu m.in o pewne ustawienia lub systemy gry, które pozwalają 
na zwiększenie liczby zawodników w środku pola, np. przez prze-
sunięcie skrzydłowych do środka pola. Wtedy w środku pola jest 
aż 5 zawodników. Strefa dominacji zawsze jest w środku pola. 
Jeżeli w  drużynie jest 3 wybitnych środkowych pomocników, to  

w porządku – taka gra jest możliwa – ale jeżeli są tylko przecięt-
ni, to po kilku podaniach stracą piłkę. Jeżeli jest ich 5 (skrzydło-
wi w środku pola), to skracają się odległości podań między nimi, 
a więc trudniej o błąd, ponieważ nie podają na 15 m tylko na 5 
m. Przeciwnikowi jest trudniej przejąć piłkę, gdy podaje ją między 
sobą 5 graczy i są blisko siebie. Jeżeli dodamy do tego rotację za-
wodników i szybką grę piłką, to obrońcom trudno „złapać krycie”. 
A zatem wybór systemu gry (ewentualnie ustawienia) może pomóc 
utrzymać się przy piłce, ale niekoniecznie pozwoli zdominować 
przeciwnika. Dominacja będzie zależała od umiejętności technicz-
nych, od fazy przejścia z ataku do obrony (czyli czy drużyna jest 
w stanie dobrze zatrzymać przeciwnika w tej fazie), agresji czy też 
cech wolicjonalnych. 

Po stracie piłki należy nadal atakować, mimo że zespół jej nie 
ma. Wciąż trzeba atakować rywala, podchodząc wyżej w kierunku 
piłki i przeciwników. To, co mówi Guardiola: „krok do przodu zamiast 
kroku do tyłu w momencie straty”.

„W momencie straty piłki 
zrób krok do przodu 

zamiast kroku do tyłu”
Josep Guardiola

Takie zachowanie jest jednak trudne do nauczenia, ponieważ 
na boisku nie zawsze jest tak, że w momencie straty piłki od razu 
można zaatakować. Jeśli przeciwnik ma piłkę i może ją zagrać za 
plecy obrońców, to przesuwanie w kierunku piłki całego zespołu bę-
dzie samobójstwem! Umiejętność „odpadania” w kierunku własnej 
bramki staje się kluczowa. Chodzi głównie o szybkość zawodników 
z  tylnych formacji. Jeżeli stoperzy są szybcy, to mimo dużej odle-
głości od bramki zdążą za napastnikami przeciwnika. Jeśli jednak 
ustępują im szybkością, to wysokie podchodzenie w takiej sytuacji 
jest proszeniem się o stratę gola.

Bez techniki nie ma tiki-taki

Wiele komponentów składa się na skuteczność tiki-taki. Ważna 
jest oczywiście selekcja zawodników – do środka pola świetnie 
wyszkolonych technicznie, do tyłu szybkich, a do ataku tych, którzy 
potrafią skonstruować sytuację bramkową w pojedynkę. Jeśli już 
od najmłodszych lat zaczyna się szkolić zawodników uniwersal-
nych, to łatwiej jest później wprowadzić ten styl gry w grupach 
seniorskich. Do tej pory mówiono, że do 12. roku życia bawimy 
się tylko piłkarsko. Niemcy pokazali, że niekoniecznie. Uważam, 
że trzeba już dużo wcześniej zacząć nauczanie elementów tak-
tycznych, nawet w wieku 8–9 lat. Muszę przyznać, że jeszcze do 
niedawna z takim podejściem się nie zgadzałem. Uważałem, że 
to jest czas wyłącznie na zabawę i nauczanie techniki. Okazuje 
się jednak, że podstawowych zasad taktycznych trzeba nauczać 
jak najwcześniej. Wymagania poruszania się między formacjami 
przeciwnika, właściwego (otwartego) ustawienia się, pracy głową, 
obserwacji i gry 1 × 1 w różnych sytuacjach trzeba wprowadzać 
jak najwcześniej. To są nawyki ruchowe związane z piłką i bez piłki, 
których później, gdy zawodnik ma – powiedzmy – 13–14 lat jest 
już bardzo trudno nauczyć. Trzeba zacząć wcześniej, żeby później 
dołożyć już komponenty z „dużej” taktyki. Coraz więcej trenerów 
z Europy zachodniej idzie w stronę edukacji techniczno-taktycznej 
już od najmłodszych lat. Taki jest aktualny trend w szkoleniu pił-
karskim!
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Koncepcja jednostki treningowej w projekcie 
SMS Junior Wrocław

  Jednostka treningowa tiki-taki (95 min.) na boisku 

  Plan mikrocyklu treningowego – gry na utrzymanie 

Zawsze realizujemy tę jednostkę treningową, do której są przygo-
towane zestawy środków treningowych. 

Ćwiczenia podstawowe i kompleksowe są proste, należy zwracać 
uwagę na detale:
•  Podania i przyjęcia piłki (kierunkowe), prowadzenie piłki. Dokład-

ność, ułożenie stopy, czysta technika (ale już w układach tech-
nicznych).

•  Przygotowanie motoryczne do ruchu (rozciąganie dynamiczne itd.).
•  Gry na utrzymanie bez kierunku ataku – różnego rodzaju „dziadki” 

– 2 × 2, 4 × 4, 2 × 1, 4 × 2, 8 × 2 itd. Nie ma bramek. Tylko 
prosta gra na utrzymanie.

•  Gry 1 × 1 w różnych konstelacjach – przeciwnik z tyłu, z przodu, 
z boku.

•  Gry na utrzymanie z kierunkiem ataku, np. 4 × 4 na 2, 4, 6 bramek 
– już jest określony kierunek ataku.

•  Gra 11 × 11 w systemie i doskonalimy np. wysoki pressing, niski 
pressing, akcje skrzydłami, przejście z II do III strefy, czyli wybrane 
elementy taktyczne.
We wtorek i czwartek realizujemy to w małych grupach (2 × 2, 4 

× 4), a w środę i piątek w dużych grupach – ćwiczenia podstawowe 
w 11, przygotowanie motoryczne.

Przykładowy konspekt treningu seniorów 
„Doskonalenie utrzymywania się przy piłce”

Czas: 90 min.
Miejsce: Boisko.
Liczba zawodników: 24 bez bramkarzy.
Przybory treningowe: plastrony w 3 kolorach po 8 sztuk; 12 piłek; 

24 dyski; 1 bramka stała.
Kształtowanie zdolności, umiejętności i dodatkowe informacje: 

operowanie piłką pod presją przeciwnika; zasady współdziałania 
grupowego i zespołowego; gra bez piłki.

Wtorek i
czwartek

Środa i
piątek

Praca w grupach

Praca zespołowa

- ćwiczenia podstawowe/kompleksowe - 10 min.
- przygotowanie motoryczne do ruchu - 10 min.
- gry na utrzymanie bez kierunku ataku - 10 min.

- gra 1×1 - 15 min.
- gra na utrzymanie z kierunkiem ataku - 20 min.
- gra 11×11 w systemie - 20 min.

- uspokojenie i podsumowanie - 10 min.

część
wstępna

część
główna

część
końcowa

Projekt w SMS Junior Wrocław
Od 15 sierpnia 2014 r. rozpoczęliśmy w SMS Junior Wrocław – przy wsparciu pani dyrektor dr Anny Tymińskiej – eksperyment polegający 

na obserwacji wpływu autorskiego programu szkolenia tiki-taki na zmiany poziomu umiejętności techniczno-taktycznych zawodników gimna-
zjum sportowego. Program oparto na dokonaniach hiszpańskich i niemieckich metodyków, które zostały przeze mnie dostosowane do naszych 
realiów. Działamy trochę inaczej niż w Coerverze. Holender nauczał techniki przez działania indywidualne, u nas umiejętności indywidualne 
doskonalimy poprzez działania grupowe i zespołowe uzupełnione grą 1 × 1.

Dnia 1 września 2014 r. odbyła się tzw. gra wewnętrzna określona jako „gra 0”. Mecz tego rocznika rozpoczął cały projekt i został nagrany 
w standardowych warunkach. Od tego momentu zaczęliśmy treningi (4 razy w tygodniu) poświęcone doskonaleniu działania w stylu gry tiki-ta-
ka, uzupełnione o pozostałe zajęcia objęte programem edukacji sportowej w szkole. Mnie interesują głównie 4 jednostki treningowe realizowa-
ne według tej koncepcji. Oprócz gry kontrolnej zawodnicy przeszli testy motoryczne i testy umiejętności technicznych. Dla mnie najważniejsza 
jest „gra 0”, gdyż ona stanowi punkt wyjścia. Po 9 miesiącach (w czerwcu) chcemy sprawdzić efekty poprzez przeprowadzenie jeszcze raz tej 
samej gry, tym razem określonej kryptonimem „1”. Odbędzie się w tych samych składach i w tych samych warunkach co „gra 0”. Chcemy 
odtworzyć te same warunki i później na podstawie meczu „0” i meczu „1” spytać trenerów (którzy obejrzą oba te mecze) o różnice w organizacji 
gry i w działaniach indywidualnych poszczególnych zawodników. Chciałbym, aby trenerzy wybrali sobie 2–3 zawodników i dokonali subiektyw-
nej oceny ich gry. Ma to na celu określenie ewentualnych indywidualnych postępów. 

Porównamy to następnie z wynikami badań motorycznych (gdyż ta progresja może wynikać z tego, że ci zawodnicy są po prostu lepsi motorycz-
nie) i sprawdzimy, czy polepszyła się jakość zawodników. Problem w tym, że jakość trudno zmierzyć i ocenić obiektywnie. Jak ocenić obiektywnie 
np. poruszanie się bez piłki czy też aktywność w grze? To są rzeczy jakościowe, a nie ilościowe. Można ocenić, kto szybciej biega, więcej biega czy 
też wygrywa więcej pojedynków – to są rzeczy mierzalne. Natomiast jakość gry czy podejmowanie decyzji są niemierzalne. 

Taką ocenę zostawiamy fachowcom (tzw. sędziowie kompetentni) na zasadzie obserwacji i porównania obu meczów („0” i „1”). Fachowiec 
stwierdzi, co prawda subiektywnie, ewentualne zmiany jakościowe i to będzie można potraktować jako miarodajnie. Na tej podstawie stwier-
dzimy, czy projekt był efektywny. Jeżeli nie będzie żadnych różnic – w co osobiście nie wierzę – wówczas usiądziemy i zastanowimy się nad 
poprawkami. Będziemy analizować, gdzie popełniliśmy błędy. Podejmiemy również decyzję, czy będziemy go kontynuowali w zmodyfikowanej 
wersji czy też porzucimy. Zakładam jednak, że projekt się uda i wówczas przeniesiemy go na następne klasy, również te młodsze. Warto zapa-
miętać – projekt nazywa się „Nauczanie gry w obrębie stylu tiki-taka”. Może kiedyś będzie powszechny 
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Część WSTęPnA

1.  Przywitanie grupy, zapoznanie z tematem zajęć i podział na grupy. 
Czas: 2 min.

2.  Ćwiczenia oswajające z piłką w grupach w sektorze głównym po-
dzielonym na mniejsze. Czas: 10 min.

Podania w obrębie grupy; nie wolno podać do zawodnika w tym 
samym sektorze; podania na 2 i 1 kontakt.

3. „Hiszpańskie rondo”. Czas: 10 min.

Gra na utrzymanie 8 × 2 na 1 kontakt w odstępach ok. 1 m. 
Zmiany po przechwycie obrońców.

4. Dynamiczne rozciąganie. Czas: 5 min.

Część głóWnA

5. Kombinacje podań w grupach w „kratce”. Czas: 15 min.

Kombinacje podań w rzędach i między rzędami z przyjęciem i bez 
przyjęcia piłki.

I wariant: podanie do następnego dysku i przebiegnięcie za pił-
ką. Zawodnik przy ostatnim dysku po otrzymaniu piłki prowadzi ją 
do połowy dystansu, po czym zagrywa do następnego ustawionego 
w rzędzie przy pierwszym dysku.

II wariant: to co w I wariancie, tylko przyjęcie piłki wewnętrzną 
częścią stopy dalszej od dysku nogi. Uwaga: kładziemy nacisk na 
półotwartą pozycję w oczekiwaniu na podanie.

III wariant: zawodnik oczekujący na podanie ustawia się albo na 
lewą albo na prawą nogę, sugerując zagrywającemu miejsce, w któ-
re ma otrzymać podanie.

IV wariant: przed otrzymaniem podania zawodnik wyraźnie od-
skakuje od dysku, wytwarzając sobie wolną przestrzeń. Zawodnik 
podający patrzy dokładnie, w które miejsce ma podać.

V wariant: to samo co w IV wariancie, tylko wszystkie podania po 
skosie, więc jeżeli jeden zawodnik odskakuje od dysku w prawo, to 
kolejny musi odskoczyć od swojego w lewo.

VI wariant: Do wariantu V dodajemy odegranie piłki do podające-
go i on zagrywa o jeden dysk dalej. Zatem odskakujący od dysku  

zawodnik odgrywa piłkę do tego, od którego otrzymał podanie, i wte-
dy idzie podanie o dysk dalej.

6. 4 × (4 × 2) z przebieganiem w parach. Czas: 15 min.

Wszyscy zawodnicy dobrani parami. Zewnętrzni starają się wy-
mienić 10 podań. Jeżeli im się uda, środkowa para zmienia pole 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeżeli obrońcy przechwycą 
piłkę – zmiana z zewnętrznymi.

Przenieść sektory do narożników połówki boiska. Przerwa na 
wodę i zmiana składów z 1 „6-tki” po 2 do pozostałych.

7. Gra 8 × 8 + 8 neutralnych. Czas: 3 × 7 min.

Gra dowolna 8 × 8 (niebiescy na czerwonych) + 8 neutralnych 
(biali); za wymianę podań z neutralnym w sektorze narożnym – 
1 pkt. Neutralni grają na 1 kontakt.

Część KońCoWA

8. Zawody strzałów w poprzeczkę. Czas: 10 min.

Ostatnich 4 zbiera sprzęt z boiska.
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20 taktische Regeln für ein 
erfolgreiches Kombinationsspiel 

 
 

1. Gegnerischen Abwehrblock auseinander ziehen 
Wenn  kein  Konter  möglich  ist,  sollten  man  den  Raum  öffnen,  um  den 
gegnerischen Abwehrblock auseinander  zu  ziehen und damit mehr Platz  für 
den eigenen Angriffsaufbau zu schaffen. 

2. Auf gute Feldbesetzung in Breite und Tiefe achten 
Eine  gute  Feldbesetzung  in  Breite  und  Tiefe  des  Spielfeldes  erreicht man, 
indem die  Seitenlinien optimal besetzt werden und die  Stürmer  sich  so  tief 
wie möglich positionieren. 

3. Überzahl in Ballnähe schaffen 
Um  dem Mann  am  Ball  ausreichend  Abspielmöglichkeiten  zu  schaffen  und 
dem  gegnerischen  Pressing  Paroli  zu  bieten,  sollte  man  eine  Überzahl  in 
Ballnähe schaffen. 

4. 2 gegen 1‐Überzahl anstreben 
Das 2 gegen 1 ist die kleinstmögliche Überzahl, „Atom des taktischen Spiels“. 

5. Passmöglichkeiten in alle Richtungen schaffen 
Der ballführende  Spieler muss  so  viele Abspieloptionen wie möglich haben. 
Man sollte ihm Passmöglichkeiten, am besten nach vorne steil oder diagonal, 
aber und auch quer und nach hinten ermöglichen. Allerdings gilt nach wie vor 
als Grundregel beim Passspiel: Tiefe vor Breite.  

6. Lauffinten einsetzen 
Im  Fußball  von  heute  stehen  die  Spieler  unter  einem  enormen  Gegner‐, 
Raum‐  und  Zeitdruck.  den  Gegner  abzuschütteln,  ist  das  Einsetzen  von 
Lauffinten unumgänglich. Dabei setzt man einen Gedankenvorsprung in einen 
Bewegungsvorsprung um. 
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7. Freilaufbewegungen aufeinander abstimmen 
Freilaufbewegungen haben das Ziel, selbst in Ballbesitz zu kommen oder freie 
Spielräume  für Mitspieler  zu  schaffen. Grundsätzlich  sollten  alle  Freilaufbe‐
wegungen  aufeinander  abgestimmt  sein. Das  gilt  auch  für  die  so wichtigen 
und effektiven Positionswechsel  in Breite und Tiefe. Beim Freilaufen gilt das 
Motto: Freie Räume schaffen und in freie Räume starten. 

8. Dreiecke in alle Richtungen bilden 
Um  dem  Mann  am  Ball  diagonale  Abspielmöglichkeiten  zu  schaffen,  sind 
immer wieder Dreiecke in alle Richtungen zu bilden. 

9. Lücken nutzen 
Die  Spieler  sprinten  raus  aus  dem  Deckungsschatten  des  Gegners  in  freie 
Aktionsräume und gehen  schnell auf Lücke. Erst durch Besetzen der Gassen 
und  Spielen  auf  Lücke  wird  ein  erfolgversprechendes  Spiel  in  die  Tiefe 
überhaupt  erst  möglich.  Die  Spieler  nehmen  dabei  eine  leicht  schräg 
geöffnete  („offene“)  Körperposition  ein,  damit  sie  das  Spielgeschehen mit 
einem möglichst großen Blickwinkel wahrnehmen können und mit dem ersten 
Ballkontakt eine weitere Aktion (Dribbling, Pass) einleiten können. 
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10. Passoptionen vor der ersten Ballberührung kennen 
Der  erste  Kontakt  zur  Vorbereitung  einer  optimalen  Spielfortsetzung  ist 
extrem  wichtig.  Der  angespielte  Mann  sollte  schon  vor  der  ersten 
Ballberührung  alle  möglichen  Optionen  der  Spielfortsetzung  kennen  und 
Blickkontakt zum möglichen Passempfänger herstellen. 

11. Spielsituationen antizipieren 
Die  Spieler  müssen  Spielsituationen  in  kürzester  Zeit  erfassen,  blitzschnell 
bewerten (analysieren) und dann so schnell wie möglich entscheiden. 

12. Riskante Dribblings im Abwehr‐ und Mittelfelddrittel 
vermeiden 
Riskante Dribblings  im  Abwehr‐  und Mittelfelddrittel  sind wegen möglicher 
Ballverluste und daraus resultierender Kontergefahr zu vermeiden. Dribblings 
sollten in freie Räume und niemals in eine mit Spielern überfüllte Zone führen.  

13. Überzahl durch 1 gegen 1 Duelle schaffen 
Nur mit Kombinationsspiel  lassen  sich gegen kompakte Abwehrblöcke kaum 
Überzahlsituationen schaffen. Dazu sind Spieler erforderlich, die das offensive 
1 gegen 1 beherrschen.  

14. Gruppentaktische Mittel beherrschen 
Das  Beherrschen  aller wichtigen  gruppentaktischen Mittel wie  Doppelpass, 
Spiel über den Dritten, Übergeben und Übernehmen des Balles, Kreuzen und 
Hinterlaufen ist Voraussetzung für den erfolgreichen Positionsangriff. 

15. Spieler oder Mannschaftsreihe überschlagen 
Beim Spiel  in die Tiefe hat sich als sehr effektiv erwiesen, einen Spieler oder 
sogar  eine  ganze  Mannschaftsreihe  zu  überschlagen.  Das  bedeutet,  mit 
weniger Pässen schneller in die Tiefe zu kommen. 
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16. Spielverlagerung durchführen 
Um den Defensivblock des Gegners zu bewegen und zu Fehlern zu verleiten, 
muss der Ball schnell und sicher  in den eigenen Reihen kreisen und das Spiel 
verlagert  werden.  Unter  Spielverlagerung  versteht  man  nicht  nur  einen 
Seitenwechsel durch  lange diagonale Flugbälle, sondern auch durch schnelle 
Passfolgen. Je kürzer hierbei die Ballkontaktzeiten, desto weniger Zeit hat der 
Gegner, seine Stellung zu korrigieren und anzupassen.  

17. Hohes Ausführungstempo bei Spielverlagerung anstreben 
Spielverlagerungen  haben  nur  Erfolg,  wenn  sie  schnell  und  überraschend 
ausgeführt werden. Sie müssen so schnell erfolgen dass die Abwehrspieler die 
Positionen  zu  den  Angreifern  nicht  mehr  korrigieren  können.  Besonders 
wirksam  ist  das  gegenläufige  Spiel  gegen  den  gegnerischen  Verschiebe‐
verband.  

18. In den Rücken der Abwehr gelangen 
Besonders effektiv ist der lange Diagonalball in den Rücken der Abwehr. 

19. Spieltempo wechseln 
Es  empfiehlt  sich,  von  Zeit  zu  Zeit  einen  Rhythmuswechsel  vorzunehmen, 
denn  ein  taktisch  starker  Gegner  stellt  sich  auf  das  durchschaubare 
Tempobolzen ein. Rhythmuswechsel bieten die Gelegenheit, sich kurzzeitig zu 
erholen und die Konzentration des Gegners zu schwächen.  

20. Direkt spielen 
Die  schnellste Art der Ballberührung  ist das direkte Weiterleiten des Balles, 
weil  es  gleichzeitig  Ballkontrolle  und  Zuspiel  ist.  Eine  zweimalige 
Ballberührung  erfordert  nicht  etwa  das  Doppelte,  sondern  ein  Vielfaches 
dieser  Zeit.  Deswegen muss  das  direkte Weiterleiten  des  Balles  zu  einem 
festen  Bestandteil  des  Spiels  nach  vorne  werden.  Das  Risiko  eines 
Ballverlustes  ist  zwar  zu  minimieren,  doch  ohne  Risikobereitschaft  in 
bestimmten  Situationen  ist  ein  erfolgreicher  Angriff  gegen  eine  gut 
organisierte Abwehr kaum möglich.   
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Direktspiel oder zwei Kontakte? 
Die  Trainingsformen  in  diesem  E‐Book  haben  das  Ziel,  das  Direkt‐  und 
Kombinationsspiel zu verbessern. Die Spieler entscheiden  jedoch, ob sie 
den  Ball  direkt  spielen  oder  den  Ball mit  zwei  Kontakten weiter  leiten.  
„So wenig Ballkontakte wie möglich, aber so viele Kontakte wie nötig!“ 
Wichtig  ist  jedoch  immer, dass die Spieler bei Trainingsformen nicht am 
Hütchen stehen bleiben, sondern immer den Hütchenraum belaufen und 
sich sinnvoll vom Hütchen lösen und den Ball zur Seite mitnehmen. 
 

 
Peter Hyballa coacht Spieler im 8er‐Gitter. 
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Basisübungen zum Direktspiel 
 

 
 

Basisübungen einsetzen 
Mit den Basisübungen sollen die Spieler Passtechniken lernen oder verbessern und 
die richtige Körperposition einnehmen. Der Organisationsrahmen dieser 
Trainingsformen sollte sehr einfach sein und die Lauf‐ und Passwege sollten sehr 
leicht zu merken sein. Es geht nicht nur um die Passtechniken, sondern auch um das 
Verhalten vor, während und nach dem Pass.  
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TF 01: One Touch mit Positionswechsel 

 
 

Aufbau: 
Rechteck (6m x 8m oder 8m x 10m), 4 Spieler mit zwei Bällen, 4 Hütchen. 
 
Ablauf 
 A und B passen zu C und D (1a, 1b). 
 C und D passen direkt zurück (2a, 2b) und wechseln ihre Position. 
 Nun passt A zu D und B zu C, usw. 

 
Coaching‐Punkte: 
 Passen mit dem äußeren Fuß  

‐ Lauf nach rechts – Pass mit rechts 
‐ Lauf nach links – Pass mit links 

 Positionswechsel möglichst schnell durchführen 
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TF 02: First‐Touch‐Dreieck – Weg vom Hütchen 

 
 

Aufbau: 
Dreieck mit unterschiedlichen Winkeln, 3 Spieler mit einem Ball. 
 
Ablauf 
 Die Spieler lösen sich kurz vor der kurzen Ballmitnahme zur Seite vom 

Hütchen und passen dann weiter zum nächsten Spieler. 
 Ballmitnahme mit einem Kontakt, Kontaktzeit so gering wie möglich. 

 
Variation:  
 Mitnahme über das Standbein: Uhrzeigersinn (rechter Fuß) und 

Gegenurzeigersinn (linker Fuß) 
 Mitnahme mit den fernen Bein: Uhrzeigersinn (linker Fuß) und 

Gegenurzeigersinn (rechter Fuß) 
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TF 03: Passen im Dreieck – richtige Position einnehmen 

 
 

Aufbau: 
 Dreieck mit unterschiedlichen Winkeln 
 4 Spieler mit einem Ball 

 
Ablauf 
 Pass von A zu B 
 B löst sich vom Hütchen so, dass er den Ball sofort zu C weiter spielen kann 
 C löst sich genauso und passt zu D … 

 
Variation:  
Uhrzeigersinn und Gegenurzeigersinn 
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TF 04: First‐Touch im Quadrat – mit zwei Kontakten

 
 

Aufbau: 
Quadrat, 4 Spieler mit einem Ball, 4 Hütchen. 
 

Ablauf 
 Die Spieler lösen sich kurz vor der kurzen Ballmitnahme zur Seite vom 

Hütchen und passen dann weiter zum nächsten Spieler. 
 Ballmitnahme mit einem Kontakt, Kontaktzeit so gering wie möglich. 

 

Variation:  
 Mitnahme über das Standbein: Uhrzeigersinn (rechter Fuß) und 

Gegenurzeigersinn (linker Fuß) 
 Mitnahme mit den fernen Bein: Uhrzeigersinn (linker Fuß) und 

Gegenurzeigersinn (rechter Fuß) 
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TF 05: Quadrat – weg vom Hütchen (Hütchenraum) 

 
 

Aufbau: 
Quadrat (6m‐10m), 4 Spieler mit einem Ball 
 
Ablauf 
 Pass von A zu B 
 B löst sich vom Hütchen so, dass er den Ball sofort zu C weiter spielen kann 
 C löst sich genauso und passt zu D … 

 
Variation:  
Uhrzeigersinn und Gegenurzeigersinn 
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TF 06: Passen im Dreieck mit Gegenspieler 

 
 

Aufbau: 
Dreieck, 7 Spieler mit einem Ball, 3 Hütchen. 
 

Ablauf 
 Die Spieler lösen sich kurz vor der kurzen Ballmitnahme zur Seite vom Gegner 

und passen dann weiter zum nächsten Spieler. 
 Ballmitnahme möglichst mit einem Kontakt, Kontaktzeit so gering wie 

möglich. 
 Die Mitnahme mit den fernen Bein: Uhrzeigersinn (linker Fuß) direkt am 

Gegenspieler vorbei. 
 
Variation:  
 Uhrzeigersinn und Gegenurzeigersinn 
 Lauffinten einsetzen 
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One‐Touch‐Kombis 
 

 
 

Nach den Basisübungen, die die grundlegenden Passfähigkeiten 
vermitteln sollen, werden die Trainingsformen nun komplexer und 
anspruchsvoller. 
 

Trainingsschwerpunkte: 
1. Saubere Passtechniken anwenden 
2. Lücken erkennen und nutzen 
3. Dreiecke bilden und anspielbar sein 
4. Räume schaffen und nutzen und in Ballbesitz bleiben  
5. Sicheres Kombinieren und gute Kommunikation 
6. Perfektes Verhalten im Raum 
7. Gruppentaktische Element automatisieren 
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TF 07: One‐Touch‐Kombi im Dreieck 

 
 

Aufbau: 
Dreieck, 3 Spieler mit einem Ball, 3 Hütchen. 
 

Ablauf 
 A passt zu B (1), der direkt zurück in den Lauf von A passt (2). 
 A passt in der Bewegung seitlich zu C (3) und läuft zu seinem Hütchen zurück. 
 C spielt ein Wandspiel mit B (4, 5) und passt anschließend zu zurück zu A. 
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TF 08: One‐Touch‐Kombis – Spiel und geh! 

 
 

Aufbau: 
Parallelogramm (Hütchen leicht versetzt, 5‐7m und 7‐10m), 1 Ball, 6Spieler, 4 
Hütchen 
 
Ablauf: 
 A passt diagonal zu B und läuft sofort nach links zum freien Hütchen. 
 B spielt in den Lauf von A, der den Ball sofort zurück passt. 
 B kontrolliert den Ball (oder spielt direkt) und passt diagonal zu C. 
 B läuft zum freien Hütchen und erwartet den Pass von C. 
 B spielt direkt zurück zu C. 
 Positionswechsel im Uhrzeigersinn. 
 usw. 
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TF 09: Direktspiel in der Raute ‐ endlos 

 
 

Aufbau: 
Raute mit Mittelhütchen, 2 Bälle, 10 Spieler, 5 Hütchen 
 
Ablauf: 
 Der der untere Spieler (ober Spieler) passt zum jeweiligen Spieler im Zentrum 

(1a, 1b). 
 Die Zentrumspieler passen direkt im rechten Winkel zum rechten (linken) 

Außenspieler (2a, 2b), die den Ball direkt (oder nach einer kurzen 
Ballmitnahme) im Gegenuhrzeigersinn weiter spielen. 

 Alle Spieler folgen ihrem Ball. 
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TF 10: Direktspiel in der Raute mit Attacke 

 
 

Aufbau: 
Raute mit Mittelhütchen, 2 Bälle, 10 Spieler, 5 Hütchen 
 
Ablauf: 
 Der erste linke (rechte Spieler) passt zum jeweiligen Spieler im Zentrum (1). 
 Die Zentrumspieler passen direkt zurück zum Passgeber zurück (2) und bieten 

sich im Gegenuhrzeigersinn für ein Wandspiel. 
 Nach dem Wandspiel folgt ein Pass weiter im Gegenuhrzeigersinn. 
 Der linke und rechte Außenspieler laufen zur Mitte und der Mittelspieler folgt 

seinem Ball. 
 Der Wandspieler folgt ebenfalls im Gegenuhrzeigersinn seinem Ball. 
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TF 11: Doppelpass‐T 

 
 

Aufbau: 
Dreieck plus Mittelhütchen, 1 Ball, 4 Spieler 
 
Ablauf: 
 Pass von A auf B 
 B lässt tropfen zu A 
 A spielt diagonal zu D und attackiert ihn sofort energisch (anschließend nimmt 

er die Position von C ein) 
 D spielt einen Doppelpass mit B 
 B pass zu E, der denselben Ablauf über links startet. 

 
Anmerkung: 
B ist ständig in Bewegung und läuft immer zum Hütchen zurück und dann in den 
zugespielten Ball. 
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TF 12: Doppelpass endlos 1 

 
 

Aufbau: 
Sechseck, 3 Bälle, 8 Spieler, 6 Hütchen 
 
Ablauf: 
 Pass von A auf B, der ein Wandspiel mit C spielt 
 B passt direkt zu D, der den Ball direkt zu E weiter spielt 
 E spielt ein Wandspiel mit F und passt direkt zum nächsten freien Spieler am 

Start, usw. 
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TF 13: Doppelpass endlos 2 

 
 

Aufbau: 
Sechseck (wie in der Zeichnung), 2‐4 Bälle, 8‐10 Spieler, 6 Hütchen. 
 
Ablauf: 
 A spielt ein Wandspiel mit B und passt dann zu C 
 C lässt auf B tropfen, der direkt zu D weiter spielt 
 C spielt dann zu E, der zurück zu D spielt 
 D passt auf F, der zurück auf E spielt 
 E passt zum nächsten freien Spieler am Start 
 usw. 
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TF 14: One‐Touch‐8 (Grundform) 

 
 

Organisation: Spielerzahl: 10 – 14, 4 – 6 Bälle, 4 Hütchen 
 

Ablauf: 
Aus der rechten Ecke des Quadrates (Seitenlänge: 12m – 20 m) spielt A ein 
Wandspiel mit dem Mittelspieler B (1,2), dann einen Steilpass zur diagonalen Ecke 
zu C. B dreht sich um und spielt ein zweites Wandspiel mit C (4,5), der zur linken 
Ecke dribbelt. Jeder Spieler läuft eine Station weiter. Dann Start über die andere 
Seite. 
 

Coaching‐Tipps: 
 Ball flach halten 
 Ball vor dem imaginären Gegenspieler abschirmen 
 Auftaktbewegungen (Lauffinten) 
 Kopf hoch und den Raum sehen 
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TF 15: One‐Touch‐8 – Variation 1 (doppeltes Wandspiel) 

 
 

Organisation: Spielerzahl: 10 – 14, 4 – 6 Bälle, 4 Hütchen 
 
Ablauf: 
Aus der rechten Ecke des Quadrates (Seitenlänge: 12m – 20 m) spielt A ein 
Wandspiel mit B (1,2), dann einen Steilpass zu C (3). B dreht sich um und spielt den 
Pass von C (4) zu D (5). D spielt ein Wandspiel mit C und dribbelt zur linken 
Startposition. Jeder Spieler läuft eine Station weiter. Dann Start über die andere 
Seite. 
 

Coaching‐Tipps: 
 Ball flach halten 
 Ball vor dem imaginären Gegenspieler abschirmen 
 Auftaktbewegungen (Lauffinten) 
 Kopf hoch und den Raum sehen 
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TF 16: One‐Touch‐8 – Variation 2 (Reihe überschlagen) 

 
 

Organisation: Spielerzahl: 10 – 14, 4 – 6 Bälle, 4 Hütchen 
 

Ablauf: 
Aus der rechten Ecke des Quadrates (Seitenlänge: 12m – 20 m) überschlägt A den 
entgegenkommenden B und passt direkt zu C (1). B dreht sich um und spielt den 
Pass von C (2) zu D (3). D spielt ein Wandspiel mit C und dribbelt zur linken 
Startposition. Jeder Spieler läuft eine Station weiter. Dann Start über die andere 
Seite. 
 

Coaching‐Tipps: 
 Ball flach halten 
 Ball vor dem imaginären Gegenspieler abschirmen 
 Auftaktbewegungen (Lauffinten) 
 Kopf hoch und den Raum sehen 
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Das 6er‐Gitter ‐ Foto vom Drehtag zur DVD 

 
 

 
Die Flachpass‐Philosophie ‐ Trainingsformen und Detail‐Coaching 

Tiqui Taca – One Touch 
19 Variationen und Coaching im 6er-Gitter 
 

Flachpass‐Training im 6er‐Gitter ‐ von der Grundform bis zum Torschuss 
und Anwendung von Flachpässen im Überzahlspiel. 

 
 

 

   

Praxis‐DVD „Tiqui Taca – One Touch“ ‐ Peter Hyballa zeigt, wie 
man Trainingsformen richtig coacht und den Spielern Tipps gibt, 
wie sie sich im Raum verhalten sollten, um ständig anspielbar zu 
sein und in Ballbesitz zu bleiben. 

Mehr Infos gibt es auf: www.fussballtraining24.de  
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Ableitung vom Spiel:  

 
 

Das 6er‐Gitter ist vom Wettkampf abgeleitet und deshalb sehr spielnah. 
 

Taktische Alternativen – Coaching Tipps: 

 Wandspiel 

 Spiel über den Dritten 
 Eine Reihe überschlagen 
 Lauffinte (Auftaktbewegungen) 
 Pässen in den Raum, nicht auf den Mann (Hütchenraum) 

 Offene Körperposition 
 Verhalten im Raum (entgegen gehen, lösen vom Hütchen, richtig 

positionieren) 

 Hinterlaufen 
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TF 17: 6er‐Gitter – Ein Spieler in der Mitte 

 
 

Ausgangsposition/Aufstellung: 
 Am Starthütchen ist ein Spieler mit einem Ball. 
 Die übrigen Ecken des Rechtecks sind mit jeweils einem Spieler 

besetzt. 
 In der Mitte des Rechtecks ist ein Spieler (6er oder 10er). 

 

Es gibt folgende Aktionen und Handlungsalternativen: 
 zum Mittelspieler 
 zum Spieler auf der kurzen Seite  
 zum nahen Spieler auf der langen Seite 
 zum diagonalen Spieler auf der langen Seite 
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6er‐Gitter – Verhalten im Raum 

 
 

Im Hütchenraum bewegen 
Spieler haben die Tendenz, am Hütchen zu stehen und auf den Ball zu 
warten. Der Trainer sollte bei allen Trainingsformen darauf achten, dass 
sich die Spieler vom Hütchen wegbewegen und die Pässe nicht in 
Richtung Hütchen gespielt werden. Die Spieler sollten sich im 
Hütchenraum bewegen, und den Ball sollte entsprechend gespielt 
werden. 
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TF 18: 6er‐Gitter – Zwei Spieler in der Mitte 

 
 

Trainingsschwerpunkte 
8. Spielaufbau über den Mittelspieler 
9. Lücken erkennen und nutzen 
10. Dreiecke bilden 

 
Detail‐Coaching 
1. In Ballbesitz bleiben  
2. Saubere Passtechniken 
3. Räume schaffen 
4. Sicheres Kombinieren 
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Handlungsalternativen 1 

 
 
Anspiel von einem Außenspieler: 
 zum ersten Mittelspieler 
 zum zweiten Mittelspieler (Reihe überschlagen) 
 zum Spieler auf der kurzen Seite  
 zum nahen Spieler auf der langen Seite 
 zum diagonalen Spieler auf der langen Seite 
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Handlungsalternativen 2 

 
 
Passen vom ersten Mittelspieler 
 Pass zum 1. Außenspieler auf der kurzen Seite (Wandspiel) 
 Pass zum 2. Außenspieler auf der kurzen Seite 
 Aufdrehen und Pass zum anderen Mittelspieler 
 Aufdrehen und Pass zu einem der beiden Spieler auf der langen 

Seite des Rechteckes. 
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Handlungsalternativen 3 

 
 
Passen vom zweiten Mittelspieler 
 Pass zum 1 Außenspieler (Wandspiel) 
 Pass zum 2. Außenspieler auf der kurzen Seite (offene 

Körperstellung)  
 Pass zurück zum anderen Mittelspieler 
 Aufdrehen und Pass zu einem der beiden Spieler auf der langen 

Seite des Rechteckes. 
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Variationen zum 6er‐Gitter: 
 Positionswechsel der Außenspieler (Lauf zur anderen Seite) 
 Positionswechsel der Außenspieler untereinander 
 Positionswechsel der Innenspieler untereinander 
 Positionswechsel aller Spieler (Rundlauf, Pass folgen) 
 Abstände der Hütchen variieren (Seitenlängen)  

von 15m x 10m bis 40m x 30m 
 Quadrat als Handlungsraum (15m x 15m bis 30m x 30m) 
 Ballkontrolle erlauben 
 Zwei Bälle gleichzeitig einsetzen 
 Raumüberwindung mit Dribbling einbauen 
 Torhüter in der Mitte 
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TF 19: Dreierpass durch Hütchentore (Flachpass‐Wettkampf) 

 
 

Aufbau: 
Zwei Quadrate (ca. 10m x 10m) im Abstand von 6m‐16 m (je nach 
Leistungsvermögen), 3 Spieler pro Quadrat, 10 Hütchen, 1 Ball. 
 
Ablauf: 
 Pass durch das Hütchentor zum zweiten Quadrat 
 Die Spieler passen sich den Ball direkt zu, jeder muss den Ball 

berührt haben. 
 Fehler: Der Ball geht nicht durch das Mitteltor oder kann nicht flach 

dreimal direkt zugepasst werden.  
 Die andere Mannschaft erhält einen Punkt. 
 Wer erzielt als erste 3 Punkte? 

 
Variationen 
 Größe und Abstand der Quadrate 
 Breite des Mitteltores (enge Hütchentore ‐ schwieriger langer 

Flachpass) 
 Position des Mitteltores (diagonal nach links oder rechts). 

Veränderung des optimalen Ortes für den letzten Pass. 
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TF 20: 4 gegen 4 plus 2 Anspieler – Pass in die Endzone 

 
 

Aufbau: 
Rechteck (15 x 30 m) mit zwei Endzonen (2 m), 1 Ball pro Gruppe, 4 gegen 
4 mit jeweils 2 Außenspielern, Markierung der Tore durch Hütchen oder 
Dummies. 
 
Ablauf: 
 Es wird 4 gegen 4 mit Pass in die Endzone gespielt.  
 Die angreifende Mannschaft hat in der Angriffshälfte auf jeder Seite 

einen Anspieler.  
 Ein Tor ist gültig, wenn der Pass in die Endzone gespielt und dort 

von einem Mitspieler kontrolliert wird. 
 



Tiqui Taca – One Touch: 20 Trainingsformen  38

 

www.fussballtraining24.de  

 

 
 

Coaching‐Punkte 
1. Räume schaffen 
2. Lücken erkennen und nutzen 
3. Abgestimmtes Laufverhalten 
4. In Ballbesitz bleiben 
5. Spielaufbau über 6er und 10er 

 

Peter Hyballa achtet auf folgende Coaching‐Punkte: 
1. Was macht der ballnahe Spieler ohne Ball? 
2. Was macht der ballferne Spieler?  
3. Sind alle Spieler bereit für den ersten Ball? 
4. Sind alle Spieler bereit für den zweiten Ball? 
5. Was hat nun das 6er‐Gitter mit dem 11 gegen 11 zu tun? 

 

Mehr Infos zu den Seminaren auf 

www.sportakademie24.de 
   

Trainingsschwerpunkte 
1. Saubere Passtechniken 
2. Sicheres Kombinieren 
3. Perfektes Verhalten im 

Raum 
4. Dreiecke bilden 
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Startmenu der DVD „Tiqui Taca –One Touch“ 

 
 
Peter Hyballa vor dem Dreh mit den Spielern von TuS Heven 
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NAUCZANIE TIKI – TAKI

Miłosz Stępiński

Komisja Techniczna PZPN 

Reprezentacja Polski U21 i U20



Nauczanie / trenowanie 

utrzymania się przy piłce 

wg. Louisa van Gaala



Filozofia treningu i środki treningowe L. van Gaala



Filozofia treningu i środki treningowe L. van Gaala

1. Passspiel 



Filozofia treningu i środki treningowe L. van Gaala

2. Positionsspiele



Filozofia treningu i środki treningowe L. van Gaala

3. Systemubungen 



Filozofia treningu i środki treningowe L. van Gaala

4. Manschaftspiele



Trening Tiki –taki
przykładowy

Ok. 60 min.



•Zawodników –12 + 2 bramkarzy z trenerem

•Dyski/pachołki –9 szt.

•Piłki –10 szt.

•6 plastronów w jednym kolorze

Sprzęt i ludzie do treningu



Rozgrzewka 1 –zabawy bieżne - 10 min.

•Zapoznanie z boiskiem i
piłkami –3 min.

•Zabawa „tworzenie grup”w 3
kolorach. –3 min.

•Rzucana piłkarska czerwoni +
żółci vs. Biali –4 min.

•Wplecione rozciąganie
dynamiczne



Rozgrzewka 2 –podania piłek w kwadracie - 15 min.

• 4 piłki, podania na 1-2 kontakty;
po podaniu ruch na wolne pole;
podanie i atak na piłkę;

• 2 piłki, podania z ruchem j.w;
orientacja do kogo chce podać
przed przyjęciem; komunikacja

• Podania w grupach i
przebiegnięcie na drugą stronę;
ostatni podaje piłkę zaw z
drugiego zespołu.

• Wplecione rozciąganie
dynamiczne



Rozgrzewka 2 –podania piłek w kwadracie cd.

• 4 piłki, 4 grupy każda w swoim
kwadracie;

• Wymiana podań w grupie i
podanie do sąsiedniego sektora
zgodnie z ruchem zegara;
zawodnicy zostają w swoich
sektorach

• J.w. ale z przebiegnięciem za
piłką;

• Zabawa –po przebiegnięciu gra
3x1; który obrońca pierwszy
przechwycie piłkę.

• Wplecione rozciąganie
dynamiczne



Cz. główna 1 –gra 4+4 vs 4+4 - 10 min.

• 8 x 60 sek. z przerwą na rozciąganie
• Zewnętrzni na 1 kontakt i zawsze w

ruchu; w środku gra na 3 kontakty;
• Punkt za przegranie N-S (czerwoni)

lub E-W (biali).



Cz. główna 2 –Gra z przejściem z budowania gry do
finalizacji (2x10 min)

• Gra 5+2 x 5 + br. W wyznaczonym
sektorze.

• Gra na max 3 kontakty.
• Czerwoni mają za zadanie wymienić

min. 5 podań i zagrać piłkę bez
przyjęcia za strefę na 1x1 lub 2x1 z
bramkarzem (bramka 3 pkt.)

• Gra 1 –obrońcy muszą zostać w
swojej strefie, podania tylko po ziemi.

• Gra 2 –obrońcy mogą opuszczać
strefę, dozwolone podania górą (ze
spalonym)

• Biali (broniący) mają za zadanie
wymienić 5 podań (1 pkt) i podać do
otwartej bramki (kolejny 1 pkt.)


