Борислав Михайлов
Президент на БФС
С предложената концепция за
изграждане на подрастващи футболисти
Българският футболен съюз се надява да
допринесе за повишаване качеството на
работа с младите играчи и по този начин
да се промени бъдещето на нашия футбол не само при
професионалистите, но и във всички клубове на всички нива.
В крайна сметка ние вярваме, че предложените модели за
работа в отделните възрасти ще бъдат от голяма полза за всички
треньори, занимаващи се с обучението и усъвършенстването на
нашите млади играчи. След създаването на настоящата програма се
надяваме с течение на времето тя да бъде допълвана с оглед на нови
тенденции и насоки в процеса на спортната подготовка на младите.
Значителна част от тренировъчното време нашите млади
футболисти прекарват в собствените клубове, така че въпросът е в
това клубните треньори да бъдат подпомогнати оптимално при
ежедневната им работа с талантливите и перспективни състезатели.
Това ще даде възможност да бъдат селекционирани по-добре
подготвени играчи за всички национални отбори.
За да има ефект предложената концепция е важно колегиално
взаимодействие между специалистите работещи в структурите на
БФС и тези от футболните клубове!
С пожелания за успех!

Юри Николов
Зам. Директор на БТШФ на БФС
През 1974г. юношеският национален отбор на България до 19 години за трети
път след 1959 и 1969г. става Европейски шампион по футбол. В продължение на
повече от 35 години юношеските ни национални отбори не могат да постигнат
значими резултати на европейско и световно ниво.
През последните няколко години БФС се включи в различни програми на
УЕФА за групово обучение, което даде възможност на специалистите и треньорите
работещи в областта на детско-юношеския футбол да се запознаят с едни от найдобрите практики за обучение на млади футболисти в страни като Холандия,
Италия, Германия, Шотландия, Русия, Швейцария и футболни клубове като
Барселона, Аякс, Интер, Шахтьор, Фиорентина, Щутгарт.
Беше абсолютно необходимо примерите за добри практики, инициативи и
програми за обучението и усъвършенстването на младите играчи да бъдат
обединени в една актуална, модерна и изчистена визия на БФС за изграждане на
младите футболисти.
Това е процес изискващ време и ежедневна работа по 2-3 часа в продължение на
14-15 години и около 10 000 часа, за да се достигне висока класа. Ключовите думи
следователно са: планомерно и продължително. Това означава също така да се
прави, това което трябва в точното време и по начина по който трябва, за да могат
младите играчи да достигнат своя потенциал.
Основната цел на тази програма за развитие на талантите е тя да се превърне в
отправна точка и да очертае пътя, който трябва да изминат всички – играчи,
треньори, родители, деятели и общественост.
Очакванията са всички клубове, треньори и играчи да се обединят около тази
изчистена и ясна визия, която би могла да бъде озаглавена и като: Правила за
обучение на млади футболисти. Фундаменталните принципи на тази визия са
валидни и за момчета и за момичета, които практикуват футболната игра, за да
достигнат по-късно ниво на големи таланти и състезатели за нашите футболни групи.
От това ще спечелят всички клубове на всички нива защото това е въздухът и водата
за живота на нашия футбол!
Визията е разработвана, коригирана и дискутирана в продължение на две
години. Тя е прилагана в теоретичните и практическите занимания на курсовете на
БТШФутбол и в тренировките на юношеските национални отбори. Тя ще бъде
интегрирана във всички проекти на БФС.
Надяваме се на широката подкрепа на специалистите от клубовете, треньорите
и преподавателите по футбол.
Специални благодарности на Пламен Михов – ръководител ДЮФ на БФС и на
Иван Тишански – координатор на БТШФ, за активното им участие в изготвянето на
предложената визия и за прецизирането на текстовете и на инж. Здравко Стоенчев за
графичното компютърно оформление на фигурите и текста.

С пожелания за успех!

Концепция на БФС за изграждане на млади футболисти

Не забравяйте топката!
ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАНО НА
ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА
По-реалистично!
По-съдържателно!
По-близо до практиката!
По-интерактивно!
По-прецизно!
Играчите се учат да играят футбол като
играят футбол!
- целите трябва да бъдат обяснени
- играчите трябва да бъдат съветвани
- задачите и функциите, изпълнявани по
време на игра трябва да бъдат обяснени

ОСНОВНА ИДЕЯ
Обучението чрез игра подобрява:
- разчитането на игровите ситуации
- процеса на вземане на решения
- готовността за инициатива
- възможността за комуникация
- колективната игра
- индивидуалното техническо ниво

Най-голям e прогресa, когато всички
са интегрирани в тренировъчния процес, но
винаги се набляга на едно от тях.
Само в някои моменти определени
качества трябва да се упражняват
самостоятелно.

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАНО НА
ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА
В началото на обучението игра на по-малки
пространства и игрища.
Повече съприкосновения с топката.
Повече футболни ситуации.
Игри с намалени състави, за да станат
футболните проблеми по-ясни.
Системно обучение.
Обучение съобразено с възрастта.
Индивидуално обучение.
Удоволствие от футболната игра!
Тренировка.
Състезание.
Прилагане.
Израстване на състезателите.
Тренировка

Състезание

КОМПЛЕКСЕН
ПОДХОД
Техническите, тактическите,
физическите и психическите качества са
взаимно свързани, така че не могат да се
тренират изцяло поотделно.
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Обучението е процес на натрупване……!

Стимулираща среда
- Вдъхновение
- Задачите са във връзка с мача
- Младия футболист се учи и сам
- Младия футболист се учи по активен начин
- Младият играч да има право на грешка, да
може да сбърка
- Взаимодействие между треньора и играча

Фази на обучение
МОДЕЛ
НА РАЗВИТИЕ
U6-U12 фокусът е върху техниката

- упражнения за техника в изолирани условия
- упражнения за техника срещу съперник
- междинни игрови форми
- форми на мач
- много повторения
- игри на малко пространство и малък брой
играчи
Умението тренирано в изолирани условия
може да не се прояви по време на мач, защото
играчите не разпознават игровата ситуация.
По време на тренировката трябва да се
предлагат игрови ситуации, които да копират
тези при мача!
По време на мач играчите не могат да
изпълнят зададените директиви защото
игровата ситуация е твърде сложна.

4

Тренировка.
Състезание.
Прилагане.
Как състезателите ще приложат наученото
от тренировката в състезанието ?

U13-U19 фокусът е върху тактиката
вземане на правилни решения игра заедно
като отбор.

Сходни характеристики!
Преходът от обучението на индивидуални и
колективни умения по време на тренировката,
към прилагането им в състезателна
обстановка, ще бъде толкова по-ефикасен,
колкото повече са общите неща между тези
два отделни процеса!
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U6-U19 развитие на физическите качества.
U6-U12 координация и скорост (бързина на
двигателната реакция и честота на
движенията).
U13-U19 издръжливост, скорост и сила
физика

U6-U19 развитие на психическите качества
увереност, постоянство, концентрация,
мотивация, лидерство, манталитет на
победители
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U6

U7

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕ
Насърчаване към различни движения; развитие
чрез движение на физическите качества;
контрол на тялото и сензорни възприятия;
опознаване на движението на топката;
възпитаване на любов към играта и
движението; изпитване на удоволствие от
футболната игра и движението; начални
умения за участие във футболната игра;
развитие на въображението чрез игри с
топка.

Основно съдържание

1. Бягане и
движение

4. форма на
футболен мач

2. Техника
с топка в
изолирани
условия

3. Забавни
игри с
топка

U6-U7
водене
дрибъл
овладяване
удари

U6-U7
подаване
стрелба във вратата
преодоляване
отнемане
1x1
2x1
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Фази на основната част на тренировката на U6 и U7
I-ва фаза

10

II-ра фаза

III-та фаза

IV-та фаза

Основни
физически умения

Техника в
изолирани условия

Забавни игри
с топка

Футболен мач

Ходене
Бягане
Скачане
Пълзене
Завъртане
Ориентация
Реагиране

Водене
Удари
Дрибъл

Разнообразни
игри с топка

(2Х2)
(3Х3)

U6

U7

ТИПИЧНИ УПРАЖНЕНИЯ

U6-U7-1: Терен с размери 10-12Х5м. Двама играчи се опитват да съборят с
удар по топката последователно три противникови конуса .

U6-U7-2:Терен с размери 15Х10м. Двама състезатели си подават топката,
а други двама се опитват с удар по топката да уцелят топката на противниковата
двойка играчи.
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U6-U7-3: Терен с размери 15Х15м. Двама състезатели си подават топката,
а други две двойки противникови играчи се опитват с удар по топката да
уцелят топката на първата двойка играчи.

U6-U7-4:Терен с размери 20Х15м. и три врати с широчина 2м. Двама играчи
се опитват да предотвратят отбелязването на гол на две тройки играчи,
намиращи се на 10м. от вратите.
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U6

U7

U6-U7-5: Терен с размери 15Х10м. и две врати с размери: широчина 2м. и височина 1м.
Играч води топката и от 10м. разстояние се опитва да отбележи гол в една от
двете врати, която е защитавана от противников играч.

U6-U7-6:Терен с размери 20Х10м. и вратар на врата с размери: широчина 3м.
и височина 2м. Играч води топката , подава я така че да спре на линия 1,2 или
3 –достига я и стреля във вратата.
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U6-U7-7: Терен с размери 20Х10м. и две врати с размери: широчина 2м. и
височина 1м. Двама играчи тръгват едновременно с водене на токата и
се опитват да отбележат гол в една от двете врати от 10м. разстояние
като преодолея съпротивата на един противников играч.

U6-U7-8:Терен с размери 20Х10м. и две линии на 5-я и 15-я метър. Трима играчи
тръгват едновременно с водене на топката и се опитват да преминат през
линия 1 , като преодолеят съпротивата на един противников играч.
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U6

U7

U6-U7-9: Терен с размери 12Х5м. Четири конуса образуват правоъгълник 10Х5м.
Играч с дрибъл се опитва да премине през линията на противниковия играч.

U6-U7-10:Терен с размери 10Х12м. Четири малки врати с широчина 2м.
Играч с дрибъл се опитва да премине през линията на двете противникови врати.
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U6-U7-11: Терен с размери 20Х10м. и врата с размери: широчина 3м. и височина 2м.
Двойка играчи тръгват едновременно като единият подскочно преминава през
5 обръча и заема позиция на вратата , а другия дриблира между 4 конуса и
се опитва да отбележи гол.

U6-U7-12:Терен с размери квадрат със страна 15м.В центъра на квадрата са
оставени 7 топки.Извън квадрата има 8 състезатели.При сигнал състезателите
спринтират, като се стремят да достигнат до топките и с дрибъл напускат
квадрата.Който не успее да достигне до топка отпада.Същото се повтаря
като в квадрата се оставят 6 топки и т.н.до 1 на 1.
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U6

U7

U6-U7-13: Терен с размери 30Х30м. и врата с размери: широчина 5м. и височина 2м и вратар.
На 12м. от вратата са разположени флагчета на разстояние 1м. едно от друго /4 флагчета/.
В две колони зад флагчетата са състезателите без топка, а по средата един състезател
с топки. При сигнал на треньора състезателят от едната колона преминава на слалом
между флагчетата и в момента на излизане от последното флагче, получава подаване,
поема топката и отправя удар в далечния ъгъл на вратата.
Редуват се отляво и отдясно.

U6-U7-14:Терен с размери 30Х30м. и врата с размери: широчина 5м. и височина
2м и вратар. На 12м. от вратата са разположени флагчета на разстояние 1м.
едно от друго /4 флагчета/. В две колони зад флагчетата са състезателите с
топка. При сигнал на треньора състезателят от едната колона насочва топката
с такава сила, която да му позволи след като премине на слалом между флагчетата
в момента на излизане от последното флагче да отправи удар в далечния ъгъл на
вратата. Редуват се отляво и отдясно.
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U6-U7-15: Терен с размери 20Х20м. и врата с размери: широчина 5м. и височина 2м и вратар.
На 7м. от двете страни на гредите и 5 от аут линията навътре са разположени в колона
флагчета на разстояние 1м. едно от друго /4 флагчета/. Състезател на 18 м. от
вратата с топки. Зад флагчетата състезатели без топка. След пас състезател получава
топката и дриблира между флагчетата. След излизането от слалома прави двойно подаване
със стената и стреля в далечния ъгъл.

U6-U7-16: Терен с размери 20Х15м. и врата с размери: широчина 2м. и височина 1м.
Трима играчи водят топката едновременно като се стремят да достигнат на 10м.
от вратата и да отбележат гол. Други 4-ма разположени отстрани се опитват
да уцелят топката на водещите я играчи.
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U6

U7

U6-U7-17: Терен с размери 15Х10м. Трима играчи дриблират с топката
едновременно като се стремят да я запазят от противников играч,
който се опитва да я избие извън терена.

U6-U7-18:Терен с размери 15Х10м. Две тройки номерирани играчи са на
срещуположните линии. При сигнал всеки от двойката се стреми да
достигне първи до топка разположена в кръг и с дрибъл да се върне в
собственото си поле. Другия му противодейства.
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U6-U7-19: Терен с размери 15Х10м. Две тройки играчи са на срещуположните
линии. Всеки от тройката играчи се стреми чрез удар по топката уцели
предмет /кутия, голяма лека топка/ разположен в полето и да го премести
в противниковото поле.

U6-U7-20:Терен с размери 20Х10м. Четири двойки играчи хванати за ръце се
движат в полето. Други две двойки играчи се стремят чрез подаване на
токата помежду си да уцелят в краката някоя от хванатите за ръце
двойки играчи.
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U8

U9

U6
U8

U7
U9

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕ
Развитие на желанието за игра; развитие на
удоволствие от играенето на футбол;
изграждане на умения, съобразени със
способностите за движение; развитие на
уменията за участие във футболната игра;
игрово обучение на основите на техниката;
развитие на тактическите умения за
отбелязване и предотвратяване на гол;
обучение чрез малки игри (уличен футбол в
клуба).

Основно съдържание
1. Различни
видове
бягания и
движения

2. Техника
с топка
срещу
противник

4. Форма на
футболен
мач

3. Междинни
игрови
форми

U8-U9
U8-U9
- водене и удар
- овладяване и удар
- преодоляване и удар
- комбиниране на повече
технически умения

- пласиране - откриване
- пласиране - покриване
- преодоляване
- отнемане
- подаване
- групово владеене на топката
- групово спечелване владеенето на топката
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U8

U9

Фази на основната част на тренировката на U8 и U9
I-ва фаза
Координация и
скорост
Равновесие
Баланс
Реагиране
Пространствена
ориентация
Честота на
движенията
Игри за скорост
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II-ра фаза
Техника в изолирани
условия и срещу
противник
Водене
Подаване
Овладяване
Дрибъл
Финтове
Отнемане
Игра с глава

III-та фаза

IV-та фаза

Междинни
игрови форми

Футболен мач

Квадрати
Позиционни игри
Владеене
Спечелване на
владеенето
Преход

(5Х5)

U6
U8

U7
U9

ТИПИЧНИ УПРАЖНЕНИЯ

U8-U9-1: Терен с размери 15Х5м. и два квадрата от по 4 конуса: 2Х2м.
Играч се опитва с удар по топката /дозиран по сила/ да я подаде, така че да спре
в квадрата на противниковия играч.

U8-U9-2:Терен с размери 15Х5м. и два квадрата единия с размери : 2Х2м,
а другия 3Х3м. Един играч дриблира с топката и я подава, така че да попадне
в квадрата с размери 3Х3 м. Другия я поема и в движение се опитва да я подаде,
така че да спре в квадрата с размери 2Х2м.

25

U8

U9

U8-U9-3: Терен с размери 20Х10м. и вратар на врата с размери: широчина 3м и
височина 2м. Играч с удар по топката се опитва да я подаде така, че да спре в
зависимост от указанията на треньора на линия 1, 2 или 3. След това
я достига и се опитва да отбележи гол.

U8-U8-4: Терен с размери 15Х10м. и по 6 конуса на крайните линии. Двама играчи
от единия отбор се опитват да уцелят с топка конусите на противника.
Един играч от противниковия отбор се опитва да предотврати събарянето на
конусите.
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U6
U8

U7
U9

U8-U9-5: Терен с размери 20Х10м. и по 6 конуса на крайните линии. Две линии на по 10м.
от конусите. Двама играчи тръгват с дрибъл и от позиция между линиите се опитват
да уцелят а с топка конусите на противника. Един играч от противниковия отбор се
опитва да предотврати събарянето на конусите, като излиза напред
и им противодейства.

U8-U9-6:Терен с размери 20Х10м. и 3 врати с широчина 2м. на крайната линия.
Трима играчи тръгват с дрибъл като се опитват да преминат с дрибъл някоя от вратите.
Един играч им противодейства между двете маркирани линии, отстоящи на 10м.
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U8

U9

U8-U9-7: Терен с размери 20Х10м. и по 3 врати с широчина 1м. на крайните линии.
Два отбора от по двама играчи се стремят да отбележат гол в някоя от вратите
с удар по топката от противниковата половина.

U8-U8-8: Терен с размери 15Х15м., в който от 4 конуса е маркиран квадрат с размери 5Х5м.
В квадрата има двама играчи. 4-ма играчи се опитват с дрибъл да влязат в маркирания от
конусите квадрат и да се завърнат в полетата маркирани от шапки, в който не могат да
бъдат атакувани без топката да им бъде отнета.
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U6
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U8-U9-9: Терен с размери 15Х15м. в който от 3 конуса е маркиран триъгълник с размери
5Х5Х5м. В триъгълника е разположен един играч. Трима играчи се опитват с дрибъл да
влязат в маркирания триъгълник и да се завърнат в полетата маркирани от шапки,
в който не могат да бъдат атакувани, без топката да има бъде отнета.

U8-U9-10: Терен с размери: кръг с радиус 10м. и 10 конуса. 10 играчи дриблират всеки
с топка в кръга. При сигнал оставят топката , спринтират като заобикалят някой
от конусите и се връщат обратно до най-близката свободна топка.
Кой ще стигне последен?
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U8-U9-11: Терен с размери 30Х20м. и двама вратари на врати с размери: широчина 3м и
височина 2м. Двама играчи водят на скорост топката като заобикалят шапка на 10м.
разстояние, оставят всеки своята топка и спринтират до две топки, разположени до
маркиран конус с размери 5Х5м. Който стигне първи до собствената топка, дриблира
в маркирания квадрат и се опива да отбележи гол. Другия му противодейства.

U8-U8-12: Терен с размери 20Х20м. и вратар на врата с размери: широчина 3м и височина 2м.
Два отбора от по петима номерирани играчи дриблират в два квадрата с размери 10Х10м.
При сигнал от страна на треньора, посочените играчи от всеки отбор чрез водене прокарват
топката между краката на всеки един от играчите от собствения отбор. Който извърши
тези действия първи излиза от квадрата с водене и стреля във вратата от 10м.
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U8-U9-13: Терен с размери 20Х20м. и вратар на врата с размери: широчина 3м и височина 2м.
Два отбора от по петима играчи в два квадрата с размери 10Х10м. Единият отбор си
подхвърля топката и я поема с различни части на ходилото. Другият отбор нанася
последователно удари от 10м. в продължение на 1 мин. След това задачите се сменят.
Кой ще отбележи повече голове?

U8-U9-14: Терен с размери 15Х15м. в който е маркиран квадрат с размери 12Х12м.
В маркирания квадрат 4-ма играчи, всеки с топка се стремят да подадат топката на
откриващ се играч и да я получат обратно. 4-ма противникови играчи се опитват
да попречат на подаванията.
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U8-U9-15: Терен с размери 10Х10м., в който е маркиран квадрат с размери 5Х5м. 4 - двойки
играчи , разположени на 5м. от всяка страна, дриблират между 3 шапки, оставят топката
извън квадрата, взимат някоя от шапките разположени в квадрата без да бъдат докоснати
от играч, охраняващ шапките и се връщат с дрибъл до изходната позиция.
Кой отбор ще събере повече шапки?

U8-U8-16: Терен с размери 25Х20м. ,в който са маркирани два квадрата с размери 2Х2м.
На 15м. от квадратите са маркирани две врати със широчина 1м. Треньор подава
топката на играч, който я спира и я подава с такава сила, че да спре в някой от
маркираните квадрати. Достига я и се опитва да отбележи гол в маркираната врата.
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U8-U9-17: Терен с размери 20Х10м. в който са маркирани два квадрата с размери 10Х10м.
Двама играчи са разположени на крайните линии, а двойка играчи в единия от квадратите.
Единия играч се опитва да получи топката от съиграч и да я подаде на съиграча на
противоположната страна. Другият му противодейства.

U8-U9-18: Терен с размери 15Х5м. Двама играчи си подават топката с две докосвания.
Първото е поемане, така че топката да мине пред конуса или зад него в зависимост
от указанията на треньора.
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U9

U10

U11

U7
U11

U6
U10
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕ
Игрово обучение на по-сложни технически
умения с двата крака; скорост, ловкост и
бързина на действи ята с топката;
положително повлияване на нервната
система и развитие на бързите мускулни
влакна; основни тактически правила за
ориентиране и завладяване на
пространството; изискване и насърчаване на
индивидуалността; обучение чрез малки игри
на малки полета.

Основно съдържание
1. Упражняване
на други
спортове

2. Техника
с топка
срещу
противник

4. Форма на
футболен
мач

3. Междинни
игрови
форми
/тактически
правила/

U10-U11

U10-U11

- водене и удар в бърз ритъм
- овладяване по въздуха
- удари от въздуха
- преодоляване и удар в бърз ритъм
- удари с глава
- комбиниране на повече технически
- умения в бърз ритъм

- пресичане на подаване
- отнемане след овладяване
- пласиране-подсигуряване
- групово владеене на топката
- групово спечелване владеенето на
топката
- 2x3, 2x2,2x1, 3x3, 3x2, 3x4
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U10

U11

Фази на основната част на тренировката на U10 и U11
I-ва фаза
Координация и
скорост
Равновесие
Баланс
Реагиране
Пространствена
ориентация
Честота на
движенията
Игри за скорост
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II-ра фаза
Техника в изолирани
условия и срещу
противник
Водене
Подаване
Овладяване
Дрибъл
Финтове
Отнемане
Игра с глава

III-та фаза

IV-та фаза

Междинни
игрови форми

Футболен мач

Квадрати
Позиционни игри
Владеене
Спечелване на
владеенето
Преход

(7Х7)

U10

U11

ТИПИЧНИ УПРАЖНЕНИЯ

U10-U11-1: Терен с размери 15Х2м. Двама играчи си подават топката с две докосвания
между две врати с широчина 1м.. Първото е поемане, така че да мине пред конуса или
зад него в зависимост от указанията на треньора.

U10-U11-1: Терен с размери 15Х10м. Единият играч подава токата, така че да мине през
врата широка 1м., а другият я поема, води топката на скорост и я подава така че да
мине през отсрещната врата. Другият изпълнява същите действия.
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U10

U11

U10-U11-3: Терен с размери 6Х6м./ 8Х8м./ 10Х10м./ Участват 4-ма състезатели, разположени
между образуващи се триъгълници от поставените шапки. Целта на упражнението е:
точно подаване на топката между шапките, които са на разстояние 1.5м. една от друга.
Състезателят, към който е подадена топката я поема с десен крак и подава с десен/
след това обратно-поема с ляв и подава с ляв/. Състезателите остават на позиции след
изпълнението.

U10-U11-4: Терен с размери 6Х6м./ 8Х8м./ 10Х10м./ Участват 5-ма състезатели, разположени
между образуващи се триъгълници от поставените шапки. Целта на упражнението е:
точно подаване на топката между шапките, които са на разстояние 1.5м. една от друга.
Състезателят, към който е подадена топката я поема с десен крак и подава с десен/
след това обратно-поема с ляв и подава с ляв/. Състезателите след подаването
се придвижват до позицията, където е подадена топката.
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U10

U11

U10-U11-5: Терен с размери 30Х30м. и вратар на врата с размери: широчина 5м и височина
2 м. на 12 м. от вратата е очертан правоъгълник, в който се намира състезател с гръб
към вратата.На 6-7м. извън триъгълника са състезатели с топки. Целта е: след пас,
състезателят в правоъгълника да поеме топката в ляво или дясно , да дриблира до
линията на правоъгълника и да отправи удар във вратата.

U10-U11-6а: Терен с размери 30Х30м и врата с размери: широчина 5м и височина 2 м. като
на 1м. от гредите отвътре са поставени две флагчета. На 12м. от вратата са разположени
срещу гредите два конуса, зад които в две колони състезатели всеки с топка. При сигнал на
треньора състезателите дриблират и на 1 метър преди конусите влизат навътре и
стрелят в далечния ъгъл, като целта е тя да попадне между гредата и поставеното флагче.
Следва: смяна на позициите.
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U10

U11

U10-U11-6b: Терен с размери 30Х30м и врата с размери: широчина 5м и височина 2 м. като
на 1м. от гредите отвътре са поставени две флагчета. На 12м. от вратата са разположени
срещу гредите два конуса, зад които в две колони състезатели всеки с топка. При сигнал на
треньора състезателите дриблират и на1 метър преди конусите влизат навътре с дрибъл,
излизат от външната страна на конуса и насочват топката в далечния ъгъл, като целта е
тя да попадне между гредата и поставеното флагче. Следва: смяна на позициите.

U10-U11-6c: Терен с размери 30Х30м и врата с размери: широчина 5м и височина 2 м. като
на 1м. от гредите отвътре са поставени две флагчета. На 4м. от гредата , на аут линията
са състезателите с топка. Централно срещу вратата на 12 м. са разположени състезатели
без топка. След подаване състезателят без топка трябва да насочи с вътрешен удар
топката в левия ъгъл на вратата, като целта е тя да попадне между гредата и
поставеното флагче. Следва: смяна на позициите.
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U11

U10-U11-7: Терен с размери 30Х30м. и вратар на врата с размери: широчина 5м и височина 2 м.
На 12 м. пред вратата са разположени 2 квадрата /8Х8м./, които са разположени срещу гредите на
вратата и излизат навън. Те са номерирани с номера 1 и 2. От дясната страна на наказателното
поле е поставен конус на 5м. от аут линията навътре, който определя позицията на състезателят
/от лявата страна също/. В квадратите играят 4-ма на 2-ма в две докосвания. При сигнал на
треньора: „квадрат 1“ състезател от квадрат 1, в който е топката, отправя диагонално подаване
към фигура 1. След поемане на фигура 1, 4-мата разиграващи от квадрат 1 атакуват вратата,
а двамата в квадрата играят ролята на защитници след центрираната топка от фланга.

U10-U11-8: Терен с размери 20Х20м. Описан е квадрат с шапки 10Х10м. В центъра на
квадрата е поставена шапка. От 4-те страни на квадрата срещу шапката в центъра
са разположени в колона състезатели всеки с топка. При сигнал на треньора от
противоположните колони тръгват състезатели дриблирайки с топка и след шапката
с дрибъл преминават в колоните , разположени отляво. Следва смяна на посоката.
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U10-U11-9: Терен с размери :нормален терен. Игра в три зони. Теренът е разделен на три
равни части . В средната третина са разположени полузащитниците на двата отбора.
В частите пред двете врати са разположени 4-ма защитника срещу двама нападатели.
В средната третина състезателите играят с две докосвания. Целта е да преминат в
половината пред вратата на противника с дрибъл. След като състезател премине в
противниковата третина още един състезател има право да се включи в завършването
на атаката /4Х4/. След завършването на атаката двамата играчи, навлезли в
противниковата третина се връщат в средната третина. Останалите играят /4Х2/

U10-U11-10: Терен с размери 40Х40м., разделен по средата с линия на две половини.
Играят 8Х8 играчи. В четирите ъгъла на терена са обособени триъгълници със
страни /6Х6Х8.50м/, в които са 4-та вратари. В полето играят с две докосвания и
печелят точка, когато от противоположна половина с дълъг пас подадат топката на
вратаря в маркирания триъгълник.
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U10-U11-11: Терен с размери 40Х40м. 8 врати с флагчета с широчина 2м. 8Х8 състезатели
играят. Гол се отбелязва когато след удар на състезател от единия отбор топката
пресече линията на вратата и бъде върната обратно от негов съотборник.

U10-U11-12: Терен с размери 20Х30м и вратар на врата с размери: широчина 5м и
височина 2 м. Играч от крайната линия подава топката по въздуха на партньор на 20м.
разстояние. Той я подава на играч. Стоящ до флагче, който прави с него двойно подаване.
След това топката се подава на играч стоящ на 20м. от крайната линия.
Той прави двойно подаване с намиращ се до маркираното флагче играч, настига топката
и я центрира пред вратата. Завършва състезателят, намиращ се на първо флагче.
Състезателите сменят позициите си по показания на фигурата начин.
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U10-U11-13: Терен с размери 20Х30м и вратар на врата с размери: широчина 5м и
височина 2 м. Състезателят с топка подава и поема отразената с едно докосване
от партньор топка. След последното поемане следва: дрибъл и стрелба във вратата.
Следва смяна на посоката.

Ситуация 1х1

U10-U11-14: Терен с размери 15Х30м. и вратар на врата с размери: широчина 5м. и
височина 2м. Играч подава топката на партньор, който му я връща с едно докосване и той
я подава на играч по диагонал. Получилият играч тръгва с водене на топката и се опитва
да преодолее противодействащия му играч и да отбележи гол. Смяна на позициите:
от позиция 1 на позиция 2, от 2 на 3 и от 3 след удара на позиция 1.
Същото от другата страна.
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Ситуация 1х2

U10-U11-15: Терен с размери 15Х30м. и вратар на врата с размери: широчина 5м. и
височина 2м. Играч подава топката на партньор, който му я връща с едно докосване и той я
подава на играч по диагонал. Подалия играч спринтира и заема позиция, така че заедно с
получилия топката играч да се опитата да преодолеят съпротивата на противодействащия
им играч от позиция 2. Смяна на позициите: от позиция 1 на позиция 2, от 2 на 3 и
от 3 след удара на позиция 1. Същото от другата страна.

Ситуация 2х1

U10-U11-16: Терен с размери 15Х30м. и вратар на врата с размери: широчина 5м. и
височина 2м. Играч подава топката на партньор, който му я връща с едно докосване и той
я подава на играч по диагонал. Двамата играчи противодействат на играча получил топката
да отбележи гол. Смяна на позициите: от позиция 1 на позиция 2, от 2 на 3 и от 3 след
удара на позиция 1. Същото от другата страна.
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U10-U11-17: Терен с размери 30Х15м. със средна зона 15Х5м. и вратари на врати с размери:
широчина 5м. и височина 2м. В средната зона е разположена двойка играчи, а в ъглите 4 двойки
играчи. Две от двойките от атакуващия отбор са с топка. Играчът разположен в средната
зона от атакуващия отбор иска топката от някой от съотборниците му, разположени в ъглите
на полето. Двамата се опитват да преодолеят съпротивата на противниковия играч и с
водене на топката да влязат в средното поле. По един играч от срещуположните ъгли без
топка влизат на спринт в средното поле, така че отново да се получи ситуация двама
срещу един. Завършек на атаката с отбелязване на гол.

U10-U11-18: Терен с размери 30Х15м. със средна зона 15Х5м. и вратари на врати с размери:
широчина 5м. и височина 2м. В средната зона е разположена двойка играчи, а в ъглите 4 двойки
играчи. Две от двойките от атакуващия отбор са с топка. Играчът разположен в средната
зона от атакуващия отбор иска топката от някой от съотборниците му, разположени в ъглите
на полето. От срещуположните ъгли по един играч от двата отбора навлиза в средното поле
без топка и в ситуация двама срещу двама, нападащия отбор се опитва да отбележи гол.
Варианти: същото в ситуация 3Х2 и 3Х3.
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U6
U12

U7
U13

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕ
Удоволствие от играта; креативност и
импровизация; задълбочено планомерно
обучение на техниката; задълбочено обучение
на индивидуална тактика в нападение и
защита; начално обучение на групова
тактика за игра в пространството.
Фокусиране върху индивидуалното развитие
на играча и индивидуалните идеи за игра;
насърчаване на мотивацията за постижения.

Основно съдържание
1. Кондиционно
обучение с
игрови средства

4. Форма на
футболен
мач

2. Планомерно
обучение за
техника

3. Междинни
игрови форми /индивидуална и
групова тактика/

U12-U13
- овладяване на дълги подавания
- удари от далечно разстояние
- удари от въздуха
- преодоляване, чрез сложни технически
- умения
- дефанзивни техники при отнемане
- контрол на топката под натиск
от противника

U12-U13
- двойно подаване
- подаване в коридор
- диагонално подаване
- смяна на местата
- затваряне на коридори
- формиране и движение на дефанзивния
блок
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Фази на основната част на тренировката на U12 и U13
I-ва фаза
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II-ра фаза

III-та фаза

IV-та фаза

Динамична
техника

Тактика

Междинни
игрови форми

Футболен мач

Овладяване
Преодоляване
Водене
Дрибъл
Отнемане
Удари
Игра с глава

Индивидуална
Групова
Отборна
(защита/нападение)

Квадрати
Позиционни игри
Владеене
Спечелване на
владеенето
Преход

(9Х9)

U12

U13

ТИПИЧНИ УПРАЖНЕНИЯ

U12-U13-1: Терен с размери 20Х12м. в който е маркиран квадрат с размери 12Х12м. и две зони с
размери 4Х12м. 18 играчи, разположени по показания на фигурата начин. Игра 4Х2, която започва
след подаване на топката от първия играч от владеещия топката отбор. След подаването
първите 4-ма играчи от владеещия топката отбор и по един играч от двата ъгъла на
противниковия отбор, играят в квадрата 4Х2.
След 10 подавания играч от владеещия топката
отбор с дрибъл преминава през линия 1 и застъпва топката на крайната линия. В случай че
топката бъде отнета от двамата играчи, те се опитват с дрибъл да преминат линия две и
да я застъпят на срещуположната крайна линия. След една минута влизат следващите
4-ма играчи от владеещия топката отбор и други двама противникови играчи.

U12-U13-2: Терен с размери 30Х20м., в който е маркиран квадрат с размери 20Х20м. и две зони с
размери 5Х20м. Зад линия 1 са разположени две малки врати с широчина 1м. 18 играчи, разположени
по показания на фигурата начин.Игра 5Х3, която започва след подаване на топката от първия играч
от владеещия топката отбор.
След подаването първите 4-ма играчи от владеещия топката отбор и трима играчи на
противниковия отбор, играят в квадрата 5Х3. След 10 подавания играч от владеещия топката
отбор с дрибъл преминава през линия 1 и се опитва да отбележи гол в малките врати.
Играчите от другия отбор му противодействат. В случай че топката бъде отнета от
тримата играчи, те се опитват с дрибъл да преминат линия 2 и да я застъпят на
срещуположната крайна линия. След две минута влизат следващите 4-ма играчи от
владеещия топката отбор и други трима противникови играчи.

53

U12

U13

U12-U13-3: Терен с размери 25Х12м., в който са маркирани два квадрата с размери 12Х12м.
и една зона с размери 12Х1м. Игра 4Х2, в първия квадрат. Във втория квадрат чакат двама
играчи от единия отбор и един от противниковия. След 10 подавания играч от владеещия
топката отбор подава топката на съиграч в срещуположния квадрат. Двама играчи от
владеещия топката отбор и един от противниковия преминават в квадрата, в който е
подадена топката и отново играя 4Х2.

U12-U13-4: Терен с размери 25Х30м.,
Игра 5Х5, с двама неутрални, разположени . по показания на фигурата начин.
След 10 подавания -1 гол. След спечелване на топката от другия отбор, следва подаване
към един от двамата неутрални играчи, заемане бързо на външни позиции / отваряне/ и
владеене на топката. Другият отбор се стреми да попречи на подаването на топката
към неутралния играч / бърз преход от защита в нападение и обратно/.
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U12-U13-5: Терен с размери 30Х35м., в който е маркиран правоъгълник с размери 25Х30м.
и две външни зони с размери 5Х30м.
В маркирания правоъгълник играят 6Х6 играчи.
След 10 подавания -1 гол.
След подаване на топката в някоя от външните зони на съиграч- отново 1 гол.

U12-U13-6: Терен с размери 25Х30м. и вратар на врата с размери : широчина 5м. и
височина 2м. и играчи разположени по показания на фигурата начин. Топката се подава
от играча на средния от атакуваща тройка играчи. Срещу тях излизат за да им
противодействат от крайната линия двама противникови играчи.
Завършване на атаката на скорост /3Х2/.
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U12-U13-7: Терен с размери 30Х20м. и вратари на врати с размери : широчина 5м. и
височина 2м и играчи разположени по показания на фигурата начин. Треньор подава топката
и по един играч от двата отбора спринтира след нея. Този който достигне първи до топката
е нападател, а другия защитник. Преодоляване на защитника /1Х1/и стремеж да се
отбележи гол. При отнемане на топката от защитника следва атака към срещуположната
врата.

U12-U13-8: Терен с размери 30Х20м. и вратари на врати с размери : широчина 5м. и
височина 2м и играчи разположени по показания на фигурата начин.
Едновременна стрелба в двете врати след подавания на топката към съиграч,
разположен вътре в полето.
След всеки удар смяна на местата.
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U12-U13-9: Терен с размери 25Х20м., в който е маркиран правоъгълник с размери 15Х20м.
и две външни зони с размери 5Х20м, две врати с широчина 2м и играчи разположени по
показания на фигурата начин .
Игра във вътрешния правоъгълник 3Х2.
Гол може да бъде отбелязан извън 5 метровата зона.

U12-U13-10: Терен с размери 15Х15м и 4-ма играчи разположени по показания на фигурата
начин с две топки. Едновременно играчите с топка подават на съиграча отсреща,
който има връща топката с едно докосване и те я подават по диагонал към
срещуположния ъгъл.
Едновременна смяна на местата на двойката играчи по показания начин и
отново се повтаря същото упражнение.
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U12-U13-11: Терен с размери 15Х15м и 4-ма играчи разположени по показания на фигурата
начин с две топки. Упражнението започва с подаване на топката от играч D към играч A.
Играчи A и B искат топката всеки по правата. Играч А връща с едно докосване и
D я подава в срещуположния ъгъл на играч B.

U12-U13-12: продължение на упражнение U12-U13-11
Терен с размери 15Х15м и 4-ма играчи разположени по показания на фигурата начин с две топки.
Упражнението продължава с подаване на топката от играч C към играч D.
Играчи D и A искат топката всеки по правата. Играч D връща с едно докосване и
C я подава в срещуположния ъгъл на играч A и т.н. топките непрекъснато се гонят.
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U12-U13-13: Терен с размери 12Х12м и играчи разположени по показания на фигурата начин.
Игра 2Х2 с по двама съотборници извън квадрата.
Всяко подаване с външен съотборник е 1 гол.
Не може да се играе два пъти последователно с един и същ външен съотборник.

U12-U13-14: Терен с размери 10Х10м., в който е маркиран квадрат с размери 6Х6м.
Игра 3Х1 като топката се подава само през маркирания квадрат а откриващия се играч
се пласира като няма право да преминава през маркирания квадрат.
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U12-U13-15: Терен с размери : два квадрата с размери 6Х6м.В първия квадрат играят трима
срещу един, а във втория чакат двама играчи от единия отбор и един от противниковия.
След 10 подавания играч от владеещия топката отбор подава топката на съиграч в
срещуположния квадрат.
Един играч от владеещия топката отбор преминава в квадрата, в който е подадена
топката и отново играя 3Х1.

U12-U13-16: Терен с размери 15Х7м и две външни зони за отбелязване на гол с размери 7Х2м.
и играчи разположени по показания на фигурата начин. Игра 1Х1 и взаимодействие с
двамата неутрални играчи разположени отстрани с цел топката да се застъпи след
дрибъл в зоната за отбелязване на гол.
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U12-U13-17: Терен с размери 15Х10м., по 4 конуса разположени на крайните линии и играчи
разположени по показания на фигурата начин.
Игра 2Х2 и взаимодействие с двамата неутрални играчи разположени отстрани с цел
с удар по топката да се събори някой от противниковите конуси.
Победител е този отбор, който събори пръв конусите на противника.

U12-U13-18: Терен с размери 25Х12м и две външни зони за подаване с размери 12Х3м.
и играчи разположени по показания на фигурата начин.
Игра (2+2N)Х2 и подаване на топката на откриващ се играч в зоната за подаване.
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U12-U13-19: Терен с размери 25Х12м и две външни зони за подаване с размери 12Х3м., играчи
разположени по показания на фигурата начин и 4 малки врати на крайните линии
с широчина 1м.
Игра 3Х3 , подаване топката на съиграч във външната зона И нахлуване на останалите
играчи в зоната за подаване с цел отбелязването на гол.
Играчът заел позиция предварително в зоната за подаване не може да отбелязва.

U12-U13-20: Терен с размери 25Х15м., 4 врати с широчина 2 м. и играчи разположени по
показания на фигурата начин.
Игра (3+2N)Х3. Гол може да бъде отбелязан във всяка от четирите врати след като топката
пресече линията на вратата в посока отвътре навън и бъде овладяна от съиграч.
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U6
U14

U7
U15

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕ
Затвърдяване на желанието да се играе
футбол; развитие на физическите качества
със специфични футболни средства;
развитие на техниката на скорост и под
натиск; задълбочено обучение на груповата
тактика в нападение и защита;
отстраняване на недостатъци в
координацията; насърчаване на индивидуалната и колективна отговорност на
терена и извън него.

Основно съдържание
1. Кондиционно
обучение
с топка

2. Упражнения за
техника под
натиск с
висока
интензивност

4. Форма на
футболен
мач

3. Междинни
игрови форми /групова и
отборна тактика/

U14-U15

U14-U15

- развитие на техническите умения
- обучение на сложни технически умения

- групова тактика в защита
- отборна тактика в защита
- групова тактика в нападение
- отборна тактика в нападение
- тактика при преход
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11 x 11

Фази на основната част на тренировката на U14 и U15
I-ва фаза
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II-ра фаза

III-та фаза

IV-та фаза

Динамична
техника

Тактика

Междинни
игрови форми

Футболен мач

Овладяване
Преодоляване
Водене
Дрибъл
Отнемане
Удари
Игра с глава

Индивидуална
Групова
Отборна
(защита/нападение)

Квадрати
Позиционни игри
Владеене
Спечелване на
владеенето
Преход

(11Х11)

U6
U14

U7
U15

ТИПИЧНИ УПРАЖНЕНИЯ

U14-U15-1: Терен с размери 20Х15м. Четирима играчи разположени във формата на буквата
“У“ . Първия играч подава към средния играч, който му връща топката с едно докосване.
Първия играч подава топката по правата на играч, който прави двойно подаване отново
със средния играч и с дрибъл отива на мястото на първия играч. Смяна на позициите:
от позиция 1 на позиция 2, от 2 на 3 и от 3 след дрибъл на позиция 1.
Същото от другата страна.

U14-U15-2: Терен с размери 20Х15м. Четирима играчи разположени във формата на буквата
“У“ . Първия играч подава към средния играч, който му връща топката с едно докосване.
Първия играч подава топката по правата на играч, който прави двойно подаване отново
със средния играч и завършва атаката с удар във вратата. Смяна на позициите:
от позиция 1 на позиция 2, от 2 на 3 и от 3 след удар на позиция 1.
Същото от другата страна.
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U14-U15-3: Терен с размери 20Х15м. Четирима играчи разположени във формата на буквата “У“ .
Първия играч подава към средния играч, който му връща топката с едно докосване. Първия
играч подава топката по правата на играч, който подава топката на средния играч.
Той подава топката по диагонал на четвъртия играч, който завършва атаката с удар във
вратата. Смяна на позициите: от позиция 1 на позиция 2, от 2 на 4 и от 4 след удар на
позиция 1. Същото от другата страна.

U14-U15-4: Терен с размери 20Х15м. Четирима играчи разположени във формата на буквата “У“ .
Първия играч подава към средния играч, който му връща топката с едно докосване. Първия
играч подава топката по правата на играч, който прави двойно подаване отново със средния
играч и си сменя позицията с играч намиращ се на позиция 4. Средния играч подава топката
по посока на позиция 3. Атаката завършва с удар във вратата на играча намиращ се на
позиция 4.. Смяна на позициите: от позиция 1 на позиция 2, от 2 на 3 и от 3 на 4 и от 4
след удар на позиция 1. Само от дясно или само от ляво.
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U14-U15-5: Терен с размери 25Х20м. Осем играчи разположени по показния на фигурата начин.
Първия играч от крайната линия подава топката на играча разположен на линията на
наказателното поле. Той му я връща с едно докосване и първия играч я подава по диагонал
на играча разположен отсреща. Той прави двойно подаване с играча, намирал се на линията
на наказателното поле. Атаката завършва с удар във вратата. Смяна на позициите:
от позиция 1 на позиция 2, от 2 на 3 и от 3 след удар на позиция 1.
Същото от другата страна.

U14-U15-6: Терен с размери 30Х25м. Игра (4+1 вратар) Х (4+1 вратар) с четирима
неутрални, разположени извън крайната линия.
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U14-U15-7: Терен с размери 50Х40м.
Игра на три отбора с по 5 играчи и вратар. Отборът , който получи гол напуска терена и
влиза отборът, който е извън терена като за първия играч получил топката от стри или от
вратаря няма засада. Бърз преход от защита в нападение и обратно.

U14-U15-8: Терен с размери 50Х40м.
Игра на три отбора с по 5 играчи и вратар. Отборът , който получи гол напуска терена и
влиза отборът, който е извън терена като за първия играч получил топката от стри или от
вратаря няма засада. Бърз преход от защита в нападение и обратно.
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U14-U15-9: Терен с размери 12Х15м. Игра 5Х2. Подаване на топката,
откриване и изграждане на триъгълници.

U14-U15-10: Терен с размери : два квадрата 15Х15м и вътре в него 8Х8м.
Задържане на топката, поемане /две докосвания/, изграждане на триъгълници.

71

U14

U15

U14-U15-11: Терен с размери: два правоъгълника 12Х15м.
След всяко подаване-смяна на правоъгълника.

U14-U15-12: Терен с размери : : два квадрата 40Х40м и вътре в него 20Х20м.
В малкия квадрат квадрат играят 5Х2, при отнемане в големия квадрат
играят 7Х5. Докосвания – 1/2/
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U14-U15-13: Терен с размери : 36Х20м - три зони.Три отбора по 5-7 играчи.
Задържане и владеене на топката от двата външни.
Вътрешните отнемат или пресичат паса.

U14-U15-14: Терен с размери : 20Х15м. 1Х1 /2Х2/ - целта е отбелязване на гол.
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U14-U15-15: Терен с размери : 32Х25м. Играят 5+2 жокери Х 5 + 2 жокери, 2 вратари

U14-U15-16: Терен с размери : 40Х40м. Числена недостатъчност в защита.
Бързо отбелязване на гол. / в рамките на определено време.
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U14-U15-13: Терен с размери : 40Х40м, разделен на три зони. Акцент – дрибъл в
средната зона и 1Х1 в защита/нападение. От средната зона се излиза само с дрибъл.
Забранен е пас назад в средна зона.

U14-U15-14: Терен с размери : 40Х32м. Всеки играе в своята зона 1Х1 – финтове,
дрибъл, пазене на топката, отбелязване на гол.
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1. Схема за игра U14-U15
(4:3:3) 4:2:1:3
в защита

2. Схема за игра U14-U15
(4:3:3) 4:1:2:3
в нападение

3. Схема за игра U14-U15
(4:3:3) 3:4:3
в нападение

76

U16

U17

U6
U16

U7
U17

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕ
Подготовка за състезание; усъвършенстване
на уменията и тактическото им прилагане в
състезанието; развитие на атлетическите
качества /сила, експлозивност, анаеробна
мощ/; повишаване качеството на трениране;
контролиране на емоциите преди, по време и
след мач; обучение за начина на живот.

Основно съдържание
1. Планомерна
специфична
футболна
кондиция

4. Форма на
футболен
мач

2. Специфична
техническа
тренировка
по постове

3. Междинни
игрови форми /групова и
отборна тактика/

U16-U17
- индивидуално усъвършенстване на
сложни технически умения
- способност за комбиниране на
последователно свързани технически
умения в бърз ритъм в игрова
ситуация под натиск

U16-U17
- подкрепа на атаката
- освобождаване от покритие
- създаване и завладяване на пространство
- преса върху топката
- пресиране на зоната, в която се намира
топката
- отстъпване
- изтласкване на фланга
- затваряне на центъра
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U17

11 x 11

Фази на основната част на тренировката на U16 и U17
I-ва фаза
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II-ра фаза

III-та фаза

IV-та фаза

Физика чрез
специф. футболни
средства

Тактикотехнически
взаимодействия

Междинни
игрови форми

Футболен мач

Координация
Бързина
Издръжливост
Сила

Двойно подаване
Игра в коридор
Диагонално
подаване
Игра със смяна
на местата
Преливане
Обхождане в тила
на защитата

Индивидуална
Групова
Отборна
(защита/нападение)

(11Х11)

U6
U16

U7
U17

ТИПИЧНИ УПРАЖНЕНИЯ

U16-U17-1: Терен с размери 20Х25м. и два „манекена“. Състезателите са разположени както е
показано на фигурата. Играч подава топката към играч, който се намира в близост до
втория манекен. Той я подава с едно докосване надясно и отива на позицията зад играча,
на който е подал топката. Следва подаване към играч зад манекена, който прави двойно с
първия започнал упражнението играч. Следва подаване към групата играчи за повторно
изпълнение на упражнението. Смяната на позициите е в посоката на подаването на топката.

U16-U17-2: Терен с размери : половин терен, 4 манекена и нормална врата с вратар. 6-ма
играчи разположени както е показано на фигурата. Играч подава късо настрани, след което
се подава по диагонал на играч намиращ се на предна позиция. Той отклонява топката
встрани и атаката завършва с удар от започналия упражнението играч. Веднага след удара
играч от позиция на фланга дриблира покрай манекена и центрира топката в наказателното
поле. Атаката завършват двамата играчи на предна позиция и играча завършил първата
атака. След края на втората атака играч, намиращ се на противоположния фланг с дрибъл
финт срещу манекена стреля във вратата.
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U16-U17-3: Терен с размери : половин терен, нормална врата с вратар и играчи разположени
както е показано на фигурата. Играч в центъра на терена подава топката на офанзивен играч
от средата на терена, той му я връща с едно докосване, след което първият играч подава
топката по диагонал на фланга към спринтиращ играч. Следва поемане и центриране в
наказателното поле. В завършването на атаката се включват централния нападател, другия
офанзивен играч от средата на терена и играч намиращ се на противоположния фланг на
центриращия. Първият офанзивен играч се включва на границата на наказателното поле.
Смяната на позициите е както е показано на фигурата.

U16-U17-4: Както предишното упражнение / U16-U17-3/ на противоположния фланг.
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U16-U17-5: Терен с размери : половин терен, нормална врата с вратар и играчи разположени
както е показано на фигурата. Играч в центъра на терена подава топката на централния
нападател , а той я подава с едно докосване на офанзивен играч от средата на терена,
който я подава топката по диагонал към спринтиращ играч. Следва поемане и центриране
в наказателното поле. В завършването на атаката се включват централния нападател,
другия офанзивен играч от средата на терена и играч намиращ се на противоположния
фланг на центриращия. Офанзивният играч подал топката на фланга се включва на
границата на наказателното поле. Смяната на позициите е както е показано на фигурата.

U16-U17-6: Терен с размери 40Х40м., разделен на две половини. Игра 6Х6 в две полета с 4-ма
неутрални. В първото поле се играе с трима неутрални. За да се отиде в другото поле
трябва да бъде направено подаване от някои от страничните неутрални или от играчите
владеещи топката към срещуположния неутрален. Всички играчи се прехвърлят в другото
поле. 10 подавания- 1 гол.
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U16-U17-7: Терен с размери 40Х50м., разделен на три части. Две наказателни полета и една
средна част. Игра 6Х6 с по 2-ма външни играчи от всеки отбор , разположени по един
от двете страни. Игра 6Х6 с използването на външните играчи с цел
отбелязването на гол.

U16-U17-8: Продължение на предходното упражнение: /U16-U17-7/. Терен с размери 40Х50м.,
разделен на три части. Две наказателни полета и една средна част. Игра 6Х6 с по 2-ма
външни играчи от всеки отбор , разположени по един от двете страни. В случай на
диагонално подаване в зоната показана на терена външният играч достига топката, след
което задължително следва центриране пред вратата. В този случай и другият външен
играч има право да навлезе на терена и да участва в завършването на атаката, след което
се връща на позицията си.
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U16-U17-9: Терен с размери 50Х40м. Три зони. Три отбора х 6 играчи. Игра 6+6Х6.
Външни зони – едно докосване, средна зона- две докосвания. Смяна на
ритъма и използване на празните пространства.

U16-U17-10: Терен с размери цял терен. Три зони – 1,2 3. След подаване на топката
в по-предна зона е забранено връщането и в по-задна.
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U16-U17-11: Терен с размери 10Х15м. / 30Х40м./ Игра с къси подавания под натиск.
При отиграване с жокер – смяна на местата.

U16-U17-12: Терен с размери 50Х60м. Привличане на противника в една зона с цел
смяна на фланга на атаката.
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U16-U17-13: Терен с размери 20Х30м. 3Х3 + 1 жокер. Два отбора задържат извън
полето с едно до две докосвания. Опит за отиграване с жокер.

U16-U17-14: Терен с размери 18Х45м. (5+1)Х(5+1) – свободна игра със засади. Удар
за отбелязване на гол само от нападателната зона.
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U16-U17-15: Терен с размери 35Х35м. Три отбора Х 4 играчи играят( 4+4) Х 4 с 2-3
докосвания.

U16-U17-16: Терен с размери 60Х40м.Три отбора Х (3-4) играчи. Всеки отбор играе
срещу другите два за отбелязване на гол в която и да е врата.
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1. Схема за игра U16-U17
(4:4:2) 4:4:1:1
в защита

2. Схема за игра U16-U17
(4:4:2) 2:3:3:2
в нападение
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U18

U19

U6
U18

U7
U19

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕ
Страст и сериозност в играта; желание за
постижения и удоволствие от играта;
перфектна динамична техника на скорост и
п о д н а т и с к ( в р е м е, п р о т и в н и к,
пространство); индивидуално усъвършенстване на специфичните техникотактически качества за различните позиции;
стабилизиране на индивидуалните физически
качества на високо ниво; перфекционизиране
на груповите тактически действия и
вписването им в отборната тактика;
възпитаване на манталитет на победители

Основно съдържание
1. Планомерна
специфична
футболна
кондиция

2. Специфична
техническа
тренировка
по постове

4. Форма на
футболен
мач

3. Междинни
игрови форми /групова и
отборна тактика/

U18-U19
- усъвършенстване на индивидуалната
техника в бърз ритъм под натиск и на
малко пространство

U18-U19
- усъвършенстване принципите
на игра в защита
- усъвършенстване принципите
на игра в нападение
- усъвършенстване принципите
на игра при преход
- използване на различни тактически схеми

93

U18

U19

11 x 11

Фази на основната част на тренировката на U18 и U19
I-ва фаза
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II-ра фаза

III-та фаза

IV-та фаза

Физика чрез
специф. футболни
средства

Тактикотехнически
взаимодействия

Междинни
игрови форми

Футболен мач

Координация
Бързина
Издръжливост
Сила

Двойно подаване
Игра в коридор
Диагонално
подаване
Игра със смяна
на местата
Преливане
Обхождане в тила
на защитата

Индивидуална
Групова
Отборна
(защита/нападение)

(11Х11)

U6
U18

U7
U19

ТИПИЧНИ УПРАЖНЕНИЯ

U18-U19-1: Терен с размери 30Х20м. и 8/10/ играчи разположени по показания на
фигурата начин. Подаване на топката със смяна на позициите по показания на
фигурата начин с две топки.

U18-U19-2: Терен с размери 15Х30м. и 12/14/ играчи разположени по показания на
фигурата начин. Подаване на топката със смяна на позициите по показания на
фигурата начин.
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U18-U19-3: Терен с размери 15Х30м. и 12/14/ играчи разположени по показания на
фигурата начин. Подаване на топката със смяна на позициите по показания на
фигурата начин.

U18-U19-4: Терен с размери 15Х30м. и 12/14/ играчи разположени по показания на
фигурата начин. Подаване на топката със смяна на позициите по показания на
фигурата начин.
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U18-U19-5: Терен с размери 15Х10м. и 6 играчи разположени по показания на
фигурата начин. Подаване на топката със смяна на позициите по показания на
фигурата начин.

U18-U19-6: Терен с размери 15Х30м. и 9 играчи разположени по показания на
фигурата начин. Подаване на топката със смяна на позициите по показания на
фигурата начин – последователно отдясно и отляво.
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U18-U19-7: Терен с размери 15Х30м. и 9 играчи разположени по показания на
фигурата начин. Подаване на топката със смяна на позициите по показания на
фигурата начин – Играчът, който прави преса се връща бързо на мястото си и
получава диагонално подаване от играч с втората топка последователно
отдясно и отляво.

U18-U19-8: Терен с размери: половин терен и( 16+2) играчи разположени по
показания на фигурата начин. Завършване на атаката по показания на фигурата
начин с цел включване от дълбочина, центриране, завладяване на пространството
пред вратата и отбелязването на гол.
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U18-U19-9: Терен с размери: половин терен и( 16+2) играчи разположени по показания
на фигурата начин. Завършване на атаката по показания на фигурата начин с цел
включване от дълбочина, диагонално подаване ,центриране, завладяване на
пространството пред вратата и отбелязването на гол.

U18-U19-10: Терен с размери: футболен терен като едната врата е на линията на
наказателното поле. Игра 10x10 . На две големи врати и четири малки врати по 5 м.
30 мин.
Цел : Изнасяне на защитата по-напред.
- Преминаването с дрибъл през малките врати и подаването през тях носи 1 точка.
- Ако не може да се премине с дрибъл или подаване, бърза смяна на посоката на атаката.
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U18-U19-11: Игра на два отбора 9+1 вратар срещу 9+1 вратар и
трета врата на центъра на терен с размер 70х60м - 30мин. Гол се отбелязва в
противниковата врата по нормалния начин и в средната врата, но само след като
топката пресече линията на вратата и след това бъде овладяна от съиграч.

U18-U19-12: Терен с размери 35Х45м. Игра 7Х7, с трима неутрални, разположени . по
показания на фигурата начин. След 10 подавания -1 гол. След спечелване на топката
от другия отбор, следва подаване към един от тримата неутрални играчи, заемане
бързо на външни позиции / отваряне/ и владеене на топката. Другият отбор се
стреми да попречи на подаването на топката към неутралния играч / бърз преход
от защита в нападение и обратно/.
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U18-U19-13: Терен с размери 30Х40м. 8 играчи са разположени по показания на фигурата
начин. Играч, разположен на десния фланг подава топката на съиграч. Който взаимодейства
със задния играч, разположен в полето. Той от своя страна подава топката по диагонал
на играч, намиращ се на левия фланг в началото на упражнението, който спринтира и
центрира топката пред вратата. Следва подаване на топката от левия фланг и описаното
взаимодействие на играчите в полето с играч спринтиращ от десния фланг. Работа за
експлозивна мощ / способност за ускорение/, чрез спринтове с голяма почивка.
Всеки играч спринтира повторно след 1 мин.

U18-U19-14: Терен с размери 30Х40м. Както в предишното упражнение / U18-U19-13/,
но с 16 играчи разположени по показания на фигурата начин. Всяка група от 8 играчи
атакува срещуположната врата. Атакуват се едновременно и двете врати.
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U18-U19-15: Терен с размери 30Х8м., в който са маркирани 3 зони. Две крайни зони с размери
12Х8 и една среда : 6Х8. 9 играчи (3отбора Х3) разположени по показания на фигурата начин.
Топката се подава към единият отбор от треньора. Играч от средната линия спринтира и
прави преса върху топката срещу отбора от трима играчи, като се опитва да попречи на
подаването на топката в дълбочина към срещуположната страна. След като топката бъде
подадена, втори играч от същия отбор, стоящ на средната линия спринтира след подадената
топка и се опитва да попречи на тримата играчи, които си подават топката с едно докосване
/ 2-3 подавания/ да я прехвърлят на срещуположната страна. Всеки от тройката играчи,
разположение на средната линия прави по 6 спринта през 10 сек. на около 15 м. разстояние.
Две серии с почивка 4 мин. Между сериите.

U18-U19-16: Терен с размери : половин терен три групи играчи разположени по
показания на фигурата начин. Играчът в централния кръг дриблира между шапки и
взаимодейства с първите играчи от всяка група по показания на фигурата начин
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U18-U19-17: Терен с размери : половин терен и играчи разположени по показания на
фигурата начин. Двама играчи се придвижват в маркирания конус като си противодействат
странично рамо в рамо, след което извършват действията показани на фигурата.
Третия играч стоящ в зоната около дъгата на наказателното поле извършва действията
показани на фигурата, така че всички взаимодействия да протекат последователно
във времето.

U18-U19-18: Терен с размери : половин терен и играчи и пособия разположени по
показания на фигурата начин. Последователно отляво и отдясно всеки играч
извършва действията показани на фигурата.
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U18-U19-19: Терен с размери : половин терен и играчи и пособия разположени по
показания на фигурата начин. Последователно отляво и отдясно всеки играч
извършва действията показани на фигурата.

U18-U19-20: Терен с размери : половин терен и играчи и пособия разположени по
показания на фигурата начин. Подаване и смяна на позициите по показания на
фигурата начин.
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U18-U19-21: Терен с размери : 20Х15м.
и играчи и пособия разположени по
показания на фигурата начин
/8 тояжки –през 90 см./
а) Двама - всеки с топка отстрани на 2 м
от първата тояжка и един без топка
встрани на първата тояжка . Връщане
на топката с едно докосване с левия крак,
отстъпване назад, след това странично
и връщане с едно докосване с вътрешен
удар с десния крак, отстъпване
назад, след това странично и връщане с
едно докосване с вътрешен удар с левия
крак и т.н. до края.
б) Същото само че играча без топка е застанал отстрани на последната тояжка.
Този път връща с едно докосване, придвижва се напред , след това странично , подава с
вътрешен удар с едно докосване, пак напред и странично и т.н. до края.

U18-U19-22: Терен с размери: централната линия и линията на наказателния удар.
Игра 9x9 с четири врати по 5 м. Владеене на топката. Смяна на посоката на атаката.
Гол само когато топката е овладяна от партньор.

105

U18

U19

1. Схема за игра U18-U19
(4:5:1) 4:1:4:1
в защита

2. Схема за игра U18-U19
(4:5:1) 2:3:2:3
в нападение
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3. Схема за игра U18-U19
(4:5:1) 4:2:3:1
в защита

4. Схема за игра U18-U19
(4:5:1) 2:3:2:3
в нападение
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ЦЕЛИ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

U6

U7

Развитие на основни двигателни умения:
- ходене, бягане, скачане, пълзене, обръщане.
Реагиране на визуални и слухови стимули, ориентиране в пространството, чувство за
време.

ЦЕЛИ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

U8

U9

U10

U12

Физическо развитие чрез игри.
Издръжливост - развитие чрез игри.
Скорост, бързина на реакцията.
Игри за скорост.

ЦЕЛИ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
Фаза на координация.
Издръжливост
- развитие чрез игри
- продължителност на тренировката.
Скорост
- бързина на реакцията
- игри за скорост
- смяна на посоката - на скорост.
Сила.
- стартиране от различни изходни позиции.
- скачане на въже.
- кратки единоборства 1х1.

Координация
- развитие на основните координационни умения и способност за усвояване на нови
умения.
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U13

U15

Фаза на пубертет.
Издръжливост
- аеробен капацитет (бавна тренировка на интервали, фартлек, кратки интермитентни
натоварвания)
Скорост
- честота на движенията
- амплитуда
- смяна на посоката - на скорост
- развитие на максимална скорост
Сила
- тренировка за сила - издръжливост ( силова издръжливост)
- тренировка за сила - скорост
- преодоляваща подскочна работа
- скачане на въже
- стабилизиращи упражнения
Координация
- индивидуално развитие на основните координационни умения
- развитие на способността за усвояване на нови двигателни умения
- гъвкавост
- ежедневно активна обща и специална гъвкавост (развитието на тялото не е хармонично)
- играчите трябва да бъдат оценявани по качествата, които разкриват по време на играта

ЦЕЛИ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

U16

U19

Фаза на състезания
Издръжливост
- развитие на аеробната мощ (VO2 Max)
- интензивна тренировка на интервали, фартлек, кратки интермитентни натоварвания
- специфични тренировки с топка (форми на мач и междинни игрови форми)
- развитие на анаеробния капацитет и анаеробната мощ
Скорост
- развитие на максималната скорост
- стартова скорост (скорост на демаража)
- тренировка за скорост – издръжливост (скоростна издръжливост)
- технически действия на скорост
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Сила
- взривна сила
- максимална сила
- бърза сила
- различни режими на контракция
- стабилизиращи упражнения
Координация
- индивидуализация
- перфекционизъм
- специфичност
- гъвкавост
- статична и динамична гъвкавост

ТЕСТОВЕ
ТЕСТОВЕ ЗА СКОРОСТ
Тест 1:
Спринт на 30м с фотоклетки на 5,10,20 и 30м Резултати: 0-5, 5-10, 10-20, 0-20,0-30.
Тест 2:
Спринт със смяна на посоката на 90 градуса - 10м направо и 10м надясно - 10м направо и 10м
наляво.
Тест 3
Хоризонтален отскок от място.
Вертикален отскок от място: с ръце на кръста; със свободни ръце.

ТЕСТОВЕ ЗА СИЛА
Функционални лабораторни изследвания

ТЕСТОВЕ ЗА ИЗДРЪЖЛИВОСТ
Интервален тест
Максимален тест - всеки състезател бяга до отказ.
Субмаксимален тест - тестът завършва когато състезателите достигнат скорост 14 км/ч и
го завършат.
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