
Александър Захариев

-стаж 10 години

- Славия ; ЦСКА 1948

- УЕФА “А” лиценз

- Campionia/Coerver

- Бакалавърска степен от НСА със 
специалност „Треньор по футбол“

-Магистратура в НСА със специалност 
„Спорт за високи постижения“

- Специализации в Англия и Италия

- Оналйн семинари и обучения

-Анализатор към НОВА 
БРОАДКАСТИНГ ГРУП





Къде се случва магията?

На 
терена

Извън 
терена



Две основни грешки!!!

Дава се информация, от която играчите нямат 
нужда.

•

Задържане на информацията, от която имат 
нужда.

•



Намеси на треньора

ПРЕДИ ТРЕНИРОВКА

ПО ВРЕМЕ НА ТРЕНОРОВКА

СЛЕД ТРЕНИРОВКА



Преди тренировка
 Презентиране на тренировката – цел, задачи, средства и др. Печелим 

време! Използване на графични и аудиовизуални средства.



Активност в съблекалнята без намеса на 
треньора. Използване на тактическа дъска.



Даване на индивидуални задачи



Колелото на успеха

Първо докосване 

Игра със слаб крак

Сканинг

Игра в защита 

Вземане на решения 

Тайминг

Игра 1 на 1 

Влагане в тренировките 

1

10



Колелото на успеха

Първо докосване 

Игра със слаб крак

Сканинг

Игра в защита 

Вземане на решения 

Тайминг

Игра 1 на 1 

Влагане в тренировките 



Колелото на успеха

Първо докосване 

Игра със слаб крак

Сканинг

Игра в защита 

Вземане на решения 

Тайминг

Игра 1 на 1 

Влагане в тренировките 





Предоставяне всички необходими условия 
на играча, за да участва пълноценно в 
тренировката (емоция/предизвикателство)



Взаимовръзка

Игровият 
план

Предходната 
тренировка

Предстоящата 
тренировка



Разговори за техните нужди.
 Искам да съм като Джерард



По време на тренировка.
 Понякога стопиране на тренировката означава по-добра тренировка 

и повече време за трениране.



Прогресивно усложняване в тренировката



Упражнение 1

Упражнение 2

Упражнение 3

Упражнение 4

Упражнение 5 Вертикален поглед – планиране на 
упражненията



Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Хоризонтален поглед – планиране на седмицата



Упражнение 1

Упражнение 2

Упражнение 3

Упражнение 4

Упражнение 5

Упражнение 1

Упражнение 2

Упражнение 3

Упражнение 4

Упражнение 5

Упражнение 1

Упражнение 2

Упражнение 3

Упражнение 4

Упражнение 5

Упражнение 1

Упражнение 2

Упражнение 3

Упражнение 4

Упражнение 5

Упражнение 1

Упражнение 2

Упражнение 3

Упражнение 4

Упражнение 5



Упражението 
на Пеп



Структориране на макро,микро и мезо 
циклите.



Подредба на терена. Пособия и 
пространство



Inter set intervals



Разговори с играчите по време на почивки 
за вода и между упражненията.



УПРАЖНЕНИЯТА.



Динамични намеси.
Най-големият източник на информация за играча трябва да е 
самата игра. 

Трябва да подготвим играча да вижда и разпознава повече 
елементи и стимули (тактическа комуникация )

Даваме по-заълбочено обяснение само когато играча 
наистина се нуждае от него и не може сам да намери 
решението

Колко информация може да получи играча?



Динамични намеси.

Плануване на съобщенията + контрол тук/сега

Разпределяне на задачи и цели на фокус

Изкарваме играч от упражнението за по-дълъг разговор. 

Слушай - играй



Динамични намеси.

Тактическа комуникация – къси съобщения.

Емоционалност в съобщението.

Повече съобщения/по-малко информация



Динамични намеси.

Съобщение към 1 играч има влияние към няколко.

Кога? Тайминг! 

Възможност + необходимост



Примери за Тактическа комуникация



Статични намеси.

Време, в което да получим обратна връзка

• Планиране на съобщенията и евентуални 
динамични намеси

Използване на графични средства

• Да знаем кога да спрем упражнението



Статични намеси.

Вкарване на ограничния в зависимост от нуждите на 
играчите

• Промяна на условията/ограниченията, а не даване на повече време 
за адаптация.

Контролираме реакциите на играчите при 
корекция/ограничение

• Обратна връзка под формата на въпроси и отговори. Ако има нов 
различен отговор се записва и анализира.



След тренировка



Взаимовръзка/хоризонтална прогресия

Изминалата 
тренировка

Игровият 
план

Следващата 
тренировка



Предаване на инициативата
 Споделяне на впечатленията от тренировката и аспектите, върху 

които сме работили по време на заниманието.



Формални и неформални разговори
 На път към съблекалнята можем да използваме времето да опознаем 

играчите.


