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“1 на 1” – подценената игра
Данаил Иванов – Треньрски уебинар 2022 година



Данаил Иванов Треньорско образование: 

• UEFA “A” (БТШФ – 2019г) 

• THE FA LEVEL 3 - Licensed coach (THE FA – 2017, England)

Допълнителни квалификации:

• The FA Developing Midfielders (St. George’s Park – England)

• The FA Level 1 Introduction to Scouting

• The FA Online Level 1 in Psychology

• The FA Developing Creativity (12-16yrs) Masterclass

• The FA Creative Attacking Play Masterclass

• The FA Developing Аttackеrs (Leicester - England)

• Тhe FA Talent identification Level 1 – Online 

• The FA Talent ID – conference 2019 (St. George’s Park – England)

• Coerver Coaching – Entry Level (Sofia, 2019, Varna, 2019)

• Coerver Coaching – Youth diploma 1 (Rome, Italy, 2018)

• Coerver Coaching – Youth diploma 2 (2020)



Данаил Иванов 

Образование:

• Национална Спортна Академия – бакалавър /футбол/

• Национална Спортна Академия – магистър /ФВС/

• Национална Спортна Академия – доктор         „Специализирана 
методика за подготовка на 12-13 годишни футболисти“

Професионален опит :

• Олимпия Футбол Клуб (2013-2018) 

• ПФК Левски София (в момента)



Данаил Иванов 

Кариера като футболист:

• „Левски“ (Р) - юноша

• ФК „Белите Орли“

• ФК „Струмска Слава“

• „Ахиронас“ (Кипър)

• ФК „Хебър“ (ПЗ)

• ФК „Сливнишки герой“

• ФК „Велбъжд“ (КН)







Играта “1 на 1’’ в исторически план и днешно време 



“My first question is always: 

‘Can this guy dribble?’ I only 

want players who have that 

skill, so that’s always what I 

look at. I want full-backs and 

central defenders and 

midfielders and inside 

forwards and wingers who 

can dribble. That’s the key.” 

Pep Guardiola,



Най-изявените футболисти в днешно време, когато 
са били деца са се справяли най-добре с... ?



Коя е най-изявената психологическа черта на 
тези футболисти?

КРЕАТИВНОСТ



КРЕАТИВНОСТ

Креативност – е способността на 
човека да създаде нещо ново, което 
се счита за различно. 

Във футбола това може да го 
считаме за изненада/изненадващо 
действие. 





Какво е нужно на един футболист, за да е 
креативен и успешен в ситуации „1 на 1“ ?

• Футболна интелигентност – разбиране на играта, връзка между топката, 
играчите,пространството и цялостното движение.

• Голям набор от технически умения – широк и разнообразен спектър от технически 
умения (контрол на топката, прецизни докосвания, точни и навременни подавания, 
стрелба във вратата, способност за игра без топка и други). 

• Високо ниво на концентрация 

• УВЕРЕНОСТ - с топката в напрегнати ситуации във всички части на терена, има ли 
той увереността да направи неочакваното и да експериментира с нови решения 
или се притеснява да не направи грешки?





Кога се тренира играта „1 на 1“ в многогодишен и 
седмичен план?







Как се тренира способността на играчите да 
играят „1 на 1“? 

Изолирани 
упражнения 

(фитнови движения 
и други)

С 
пасивна/полуактивна 

съпротива 
(пространство и 

време)

Активна съпротива









Изолирани упражнения? ДА ИЛИ НЕ?

“...many of our choices are constrained by past patterns. It has been estimated that we 
are only 10% aware of what we do, the mind is roughly 10% conscious and 90% 
unconscious”

‘’...много от нашите избори/решения са ограничени от минали модели
(преживявания, памет). Изчислено е, че само 10% осъзнаваме какво правим, умът е 
приблизително 10% съзнателен и 90% несъзнателен/подсъзнателен.’’

Naturalopy Precept 1: Freewill by Trung Nguyen



Изолирани упражнения? ДА ИЛИ НЕ?

Ainslie Johnstone, DPhil Student in the Wellcome Centre 

for Integrative Neuroimaging., OXFORD University, 2017



Изолирани упражнения? ДА ИЛИ НЕ?

Техническо 
умение

Двигателно 
действие

двигателна 
програма
(енграм)

„Eнграм е модел от 

когнитивна информация 

в мозъка, наричан още 

следа от 

преживявания/памет’’

Двигателен 

навик



Изолирани упражнения? ДА ИЛИ НЕ?

повторения

"...при повторението на точен модел (техника) задръжните процеси на мускулите, 

които не са в движението, са толкова важни, колкото и възбуждането на 

мускулите, които участват в модела. Необходими са хиляди повторения, за да 

започнат да се формират и енграмите и милиони повторения трябва да го 

усъвършенствате до двигателен навик...“

Z. Kosinac – Ljatna skola Kineziologia. 2011



Изолирани упражнения? ДА ИЛИ НЕ?

повторения

“ .. Процеса на обучение (формиране на енграми и заздравяне на синапсовите 

връзки) се случва само с активното и СЪЗНАТЕЛНОТО участие (повторение) на 

човека. Наблюдения на упражняване без активен мускулен контрол (игри, 

заемащи съзнанието на човека) не води до резултат в обучението. За да се 

постигне прецизност в обучението на двигтелните умения (техника), трябва да 

бъдат изолирани от сложността. 

Arch Phys Medicine Rehab, From reflex to skill, the training of coordination,80



Изолирани упражнения? ДА ИЛИ НЕ?

Повторения

Възстановяване

Талант



Изолирани упражнения? ДА ИЛИ НЕ?
ИЗВОДИ

• Не може да се развива стабилен двигателен навик в нестабилна обстановка.
• Упражненията с взимане на решение не формират първоначалната техника, но могат 

да усъвършенстват вече изградената такава.
• Aко не са наложени различни условия, децата използват своите умения за зона на 

комфорт в свободна игра (те правилният избор на умения ли са?). Формираните 
умения са тяхната зона на комфорт.

• Талантът е генетично формирано силно умение (програма) и ние може да го 
имплементираме в ситуационна тренировка (за взимане на решение), но ние сме 
отговорни да подобрим останалите пропуски на футболиста.

• Ако по време на игри, ситуационни тренировки или мач, децата използват „грешна 
техника“, за да постигнат „добро решение“, СПРЕТЕ и КОРИГИРАЙТЕ играча, защото 
тази грешна техника в 99% няма да бъде акуратна, когато решението му има значение 
(мъжки футбол).



Видове ситуации „1 на 1“ 
• Защитник идващ 

отпред (лице)

• Защитник идващ 

отстрани (рамо в 

рамо)

• Защитник идващ 

отзад (в гръб)

• Нападател 

идващ отпред 

(лице)

• Нападател 

идващ отстрани 

(рамо в рамо)

• Нападател 

идващ по 

диагонал 



Видове ситуации „1 на 1“ 
„75% от 1 срещу 1 във Висшата лига са, когато 

опонент е точно зад играча, който получава топката“



Видове ситуации „1 на 1“ 
„75% от 1 срещу 1 във Висшата лига са, когато 

опонент е точно зад играча, който получава топката“

• Създаване на пространство за поемане

• Позиция на тялото при приемане

• Сканиране

• Получаване на преден и заден крак

• Използване на ръце и крака за защита

• Използване на двата крака

• Използване на различни части на ходилото за 

прикрити докосвания



Видове ситуации „1 на 1“ 



Видове ситуации „1 на 1“ 









Основни треньорски грешки при 1 на 1



Примерни размери на полето за игра 1 на 1

U6 – U12 U13 <

9x5 метра 10x6 метра

10х7 метра

11х8 метра





Благодаря Ви за вниманието!

Facebook:  Футболни треньори - група за 

упражнения, тренировки и споделяне на 

знания

e-mail:  danail.ivanov@levski.bg


