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1. FC Köln  

ЛЪЧЕЗАР ДИМОВ

1. FC Köln

Треньор в школата на ФК Кьолн (U14)

Скаут в школата на ФК Кьолн

UEFA B+ Elite Youth Лиценз

Бакалавърска степен (Професионален спорт– футбол)

Магистърска степен (Наука за тренировъчния процес, треньорство)

Допълнителна специалност Видеоанализатор

Видеоанализатор национален отбор на Германия ЕВРО 2016, 
Олимпийски игри РИО 2016

Видеоскаут за източна Европа Байер Леверкузен (2015/2016)



1. FC Köln

РАБОТА В ПРИНЦИПИ
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Работата в принципи е насочена към това да създава рамка на 
обучение, но да оставя достатъчно пространство за креативност на 
състезателите 

Във футбола има различни пътища по които може да се постигнат 
резултати, същото е и с обучението в детско-юношеският футбол 

Принципите могат да са и така наречените ‘‘когато - тогава‘‘ ситуации 
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1. FC Köln

U8 – U11 БАЗОВО ОБУЧЕНИЕ
Игрови моменти
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§ Топката е наша 
§ Късо изнасяне
§ Преодоляване на 

противника
§ Свободни 

пространства 
§ Свободни 

съотборници
§ Вкарване на голове 

или асистенции
§ Вземане на решения -

Смелост, риск и 
креативност 

§ Всички са нападатели
§ Искам топката

§ Освободи се от 
противника (ръка)

§ Намирам коридори

§ Всички са защитници
§ Искам топката

§ Активно гонене и 
отнемане на топката

§ Виждам топката и 
противника

§ Покривам противника
§ Защитавам навън от 

вратата



1. FC Köln

U8 – U11 БАЗОВО ОБУЧЕНИЕ

Игрови моменти 
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Всичко е свързано с играча и моментите, в които той може да попадне – игрови 
моменти/ситуации

Малки игрови форми, в които се гарантират докосвания с топката

Всеки опитва различните позиции както и вратар

Техниката е в основата на тренировъчния процес – базис техника и приложение 



1. FC Köln

U8 – U11 БАЗОВО ОБУЧЕНИЕ

Игрови моменти
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Много разностранни движения и подвижност – координация вместо 
кондиция 

Много свободна игра, даване на същевременни указания и по-малко 
спиране на играта

Дедуктивен метод на преподаване – задаване на целенасочени 
въпроси 

Изучаване на футболен интелект и тактика чрез свободна игра и 
целенасочени същевременни указания с помощта на ключови думи 



1. FC Köln  

ПЕРИОДИЗАЦИЯ

U8 – U11 базово обучение

Мезоцикъли – 4 седмици (с изключения според зависи от календара)

Всички игрови моменти трябва да присъстват поне веднъж в 
мезоцикъла 

Повтарят се само игрови моменти с топка 

Във всички седмици присъства задълбочените в детайли технически 
тренировки 

Например: две различни седмици с притежание на топката. В едната 
седмица има повече 1-на-1 с и дрибъл, а в другата повече пасове, 
първо докосване и показване/откриване 



1. FC Köln  

ПРИМЕРНА ТРЕНИРОВКА U10-U11

Загрявка 

§ Пасове от различни позиции

§ В момента на паса играча от вън влиза вътре и
обратно

§ Първо докосване, стрелба от зоната
(алтернатива – извън нея

§ Цветове на вратите

§ Номериране на позициите отвън и т.н.



1. FC Köln  

ПРИМЕРНА ТРЕНИРОВКА U10-U11

Основна част 

§ Игра 3-на-3 голове навсякъде

§ Голове само в зоната

§ Без пас назад
§ Всяка атака започва от собствената зона

§ 2-на-2 в централната зона и т.н. 
§



1. FC Köln  

ПРИМЕРНА ТРЕНИРОВКА

Заключителна част

§ Турнир с 5 отбора по 3-ма състезатели на два 
терена 



1. FC Köln

U12-U14 ОСНОВНО ОБУЧЕНИЕ  
Игрови фази 
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4-те фази на 
игра

Притежание на топката

§ Организиран 
противник

Загуба на топката

§ Реакция след загуба 
на топката 

§ Отборът ни е 
неорганизиран

Противника притежава 
топката

§ Ние сме 
организирани

Отнемане на топката

§ Реакция след 
спечелване на 
топката

§ Неорганизиран 
противник

§ 5-та фаза: Статични положения



1. FC Köln

ИГРОВИ ФАЗИ В ДЕТАЙЛ 
Притежание на топката
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§ Изнасяне с къси 
подавания по земя, 

§ Целенасочени дълги 
подавания като 
алтернатива

§ Без топка –
геометрия на играта

§ Вратарят – като 
числено предимство

§ Чрез циркулация на 
топката и правилно 
позициониране 
движим противника и 
топката 

§ Подготвяме 
целенасочен пас с 
който да развием 
опасност за гол

§ Непрестанно 
показване за 
притежателя на 
топката

§ Игра без топка –
диагонал, вертикал, 
хоризонтал

§ Търсене на решения –
индивидуално със 
смелост, риск и 
креативност



1. FC Köln

ИГРОВИ ФАЗИ В ДЕТАЙЛ 
Загуба на топката
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§ Най-близките до 
топката упражняват 
натиск

§ Останалите сгъстяват 
растоянията и 
упражняват 
пространствен 
натиск

§ Висока преса 
§ Частично запознаване 

и с преса в средна 
третина

§ Допускаме първия пас 
и дебнем постоянно

§ Топката се движи - аз 
се движа



1. FC Köln

ИГРОВИ ФАЗИ В ДЕТАЙЛ 
Противниково притежание на топката
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§ Основна идея -
компактност

§ Уплътняване на 
центъра

§ Упражняваме на 
натиск в зоната на 
преса

§ Избягваме фалове

§ Първа опция –
директно решение в 
дълбочина

§ Втора опция –
Притежание на 
топката, нова атака

§ X, u, U, I



1. FC Köln

ВИДОВЕ ЗОНИ
§ Пас 1, 2 и 3

§ Референтни точки на играта

§ Възприемане, обработване, 
вземане на решение и 
изпълнение

§ Острота, динамика и интензитет 
във всяко едно отиграване

§ Koмуникация чрез пасове, 
‘‘послание‘‘ на подаването 
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Зона на 
изнасяне

Пoдготвителна зона

Завършваща зона

полузонаФлангова зона Флангова зонаполузона

център



1. FC Köln  

ПЕРИОДИЗАЦИЯ

Игрови фази

7 седмичен Мезоцикъл (възможни повторения по избор)

Комбиниране на различни фази по смисъл и логика

Футболно-специфична координационна и кондиционна 
тренировка – интеграция в тренировъчния процес

Тренировка силни/слаби страни 

Ацентуиране върху играта в офанзива без да се 
пренебрегва играта в защита

Индивидуална и групова тактика преобладава



1. FC Köln

ПРИМЕРНА ТРЕНИРОВКА 
Загрявка

§ Когнитивна загрявка

§ Всеки цвят има своя посока 

§ В средата си подават топката в собствения си 
цвят

§ Алтернатива по цветове или в отбора по номера
§ Алтернатива с друга топка в ръцете 



1. FC Köln

ПРИМЕРНА ТРЕНИРОВКА 
Основна част

§ Игра в 6 квадрата на 6 малки врати 3-на-1

§ При определен брой пасове трябва да смени 
квадрата

§ При определен брой отиграни квадрати може да 
атакуват вратите 

§ Алтернатива – топката трябва да мине през 
всички квадрати

§ Защитаващия отбор контраатакува свободно във 
вратите – другия отбор контрапреса



1. FC Köln

ПРИМЕРНА ТРЕНИРОВКА  U13-U14
Заключителна част

§ Създаване на пространства в които да помагаме на играча да се справя по-добре



1. FC Köln

U15-U19 ПОДГОТОВКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛ

Игрови фази, Игрови моменти и ситуации
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§ Ясно ориентирана към представянето 
нагласа

§ Отговаряне на високия интензитет
§ Активност във всяка игрова фаза

§ Темпо/Динамика
§ Подготовка за професионалист

§ Позиционни техники

§ Пауер техники
§ Умение за боравене с грешки и падения

§ Контрол на натоварването
▪ „повече“ / професионално ниво

§ комплексни тренировки
§ индивидуализиране на процеса

§ Жизнена роля на спортния психолог
§ допълнителни индивидуални задачи в 

дадено  упражнение

§ Провокативни правила и пречещи фактори 
(например копия в упражнението)

Играчи Тренировка/Мач



1. FC Köln  

ПЕРИОДИЗАЦИЯ

U15-U19 Подготовка за професионален футбол

5-6 седмичен период (подготовка)

Комплексна програма, с наблягане на акценти по треньорско 
решение

Може да претърпява промени по всяко време 

Работа предимно насочена в обучителни блокове

Офанзива - основни техники и тактика

Дефанзива – индивидуална и групова тактика

Превключване след загуба на топката и след отнемането и 

Статични положения



1. FC Köln

ПРИМЕРНИ УПРАЖНЕНИЯ 



1. FC Köln

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

DAS MACHT UNS AUS!

Machen immer weiter!

SO WOLLEN WIR AUF 

KEINEN FALL SEIN!

Verlassen uns „nur“ 

auf unser Talent!

Glauben, dass wir 

alles besser wissen!

Haben Angst 

vor Fehlern!

Sind nicht bereit für 

konstruktive Kritik!

Leben in der 

Vergangenheit!

Suchen immer die 

Schuld bei anderen!

Übernehmen keine 

Verantwortung!

Spielen um 

jemandem 

gerecht zu 

werden!

Unterschätzen 

die anderen!
Stellen das „Ich“ 

über das Team!

Sind negativ 

zueinander!

Sind arrogant!

Geben auf!

Wir sind „fertige Spieler“!

Spielen mit Freude 

und Spaß Fußball!

Unterstützen uns!

Sind diszipliniert!

Sind wir selbst!

Setzen uns Ziele!

Sind Teamplayer!

Sind lernbereit!

Glauben an 

uns selbst!

Sind demütig!

Respektieren 

einander!

Übernehmen 

Verantwortung!

Zeigen Fleiß 

und Hingabe!

Zeigen Wille uns 

weiter zu entwickeln!

Wollen jeden Tag 

besser werden!

Hören und vertrauen 

auf unsere Trainer!

Verlassen uns 

aufeinander!

Lernen aus 

unseren Fehlern!
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§ Не всичко трябва да е по учебник 

§ Треньора като наблюдател 

§ Един добър треньор не трябва да обяснява на играча всичко, 
което знае

§ Нервирайте състезателите (в позитивен смисъл)

§ Позитивно недоволство 

§ Създаване на препятствия (не най-добрия терен е решаващ)

§ Не оставяйте футболисти в чекмеджета 




