
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שינוי כיוון וסיבוב אימון ללא מגע

 אימון שכזה . נתינת דימוי חיובית עלאימון מיוחד ללא מגע על יכולת מאוד חשובה במשחק הכדורגל

היום נעבור אימון ללא מגע. אנחנו הולכים לעשות את זה דרך עבודה על יכולת אישית מאוד חשובה 
 במשחק הכדורגל. יכולת שינוי הכיוון שהיא גם קריטית בסיבוב מול השער

 חימום
-)ריצה קלה( ו 1לשלב ריצה מתגברת )לפי מספרים 

 )ספרינט(. בשריקה שלך שינוי כיוון. 5

 מתיחות

* בספרינט צריך ללמד אותם איך   
להאט לפני שמשנים כיוון. כדי  

 שלא יקרעו רצועה.

. הקבוצה התוקפת מתחלקים לשתי קבוצותשדה: -בית
עומדת בטור בפינת המגרש ויש לה שוער בשער. הקבוצה  

השנייה פזורה בכל המגרש. הראשון בקבוצה התוקפת 
בועט הכי חזק בתחומי המגרש. הקבוצה המגינה צריכה  

להעביר את הכדור ולשים שער. בינתיים מי שבעט רץ בין  
קונוסים )בסיסים( שנמצאים על המגרש. אם שמים גול  5

יענו לא עומד על קונוס אז הוא נפסל.  -בזמן שהוא רץ
 .הוא מרוויח נקודה רק כאשר מגיע לקונוס האחרון

 אחרי שכל הקבוצה התוקפת נגמרת, מחליפים.

* אם אני בבסיס אני יכול להמשיך 
לרוץ רק כאשר מישהו אחר  

בעט ועדיין  שלי מהקבוצה 
 לא שמו גול.הקבוצה השנייה 

 * לראות שאין חול בצדי המגרש. 
 * לראות שהשוער עם כפפות.

 * לשמור רווחים בטור שמחכים.

 לימוד:
 כאשר אנחנו ניגשים לכדור אנחנו יכולים לשנות את 

 הכיוון שלו בכמה דרכים:
* רגל ימין/שמאל משנה כיוון לימין/שמאל בהתאמה עם 

 הרגל החיצונית.
* רגל ימין/שמאל משנה כיוון לשמאל/ימין בהתאמה עם 

 הרגל הפנימית.
 * דריכה על הכדור והעברתו לצד השני

 התנסות:
 בשריקה משנים כיוון.וכולם במגרש עם כדור. מסתובבים 

 .לנסות את כל אופני שינוי הכיוון* 
 * להשתמש בשתי רגליים.

 * לראות שיש מספיק מרחב לכולם. 
 הפסקת שתייה* 

 דק 10

 דק 15
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 סיבוב מול השער:
הוא קבלת כדור  כנים בכדורגל ומסה אחד מהמהלכים

 קרוב לשער, סיבוב מהיר כדי להשיג שטח ובעיטה לשער.
 תרגיל

  הגב לשער, מסתובב דרךהתוקף שמקבל כדור נמצא עם 
 ובועט לשער. הכתף לכיוון שמאל או ימין

הוא לא יכול  סטטי.  ואז מוסיפים מגןמתחילים בלי מגן  
 להיות דינאמי כי אין מגע.

מחליפים תפקידים כל פעם )מוסר הופך לבועט ובועט 
 למגן(

 * לנסות את כל דרכי שינוי הכיוון.
 * להסתובב גם לימין וגם לשמאל.

 * אפשר לעשות במקביל בשער השני.

 המגן למקבל. דא מרחק ביןו* לו 
מאוד מסוכן!  וב מהיר הואסיב* 

  הוא גורם להרבה פציעות. לתדרך!

 שינויי כיוון וסיבוב:
רך שלושה שערים בהם ד יוצאים בכדרור ועוברים

לפני הקונוס האחרון מעבירים  משנים כיוון.
עומדים עם הגב  ורצים לקונוס ו מסירה למאמן

ואז  שמאל או ימיןגיד מסור ויומחכים למאמן שי
 תובבים לכיוון שהמאמן אומר ובועטים לשער.מס

מאוד מסוכן!  וב מהיר הואסיב*    
 הוא גורם להרבה פציעות. לתדרך!

 * הפסקת שתייה

 משחק ללא מגע:
 אפשרויות טובות למשחק כזה. 2יש 

לשים חוצץ של קונוסים או להביא  -א. פוצ'יבולי
 רשת כדורעף ניידת ולשחק כדורעף עם הרגל.

לחלק אותם לקווים שונים   -ב. כדורגל שולחן
יות ולשחק כמו במגרש רק עליהם הם יכולים לה

 )דוגמה על המגרש( כדורגל שולחן.

 לי אפשר לשחק עם* את הפוצ'יבו
 נגיעה אחת ברצפה אם קשה מדי.

* הפוצ'יבולי יותר מתאים 
לקבוצות קטנות והכדורגל שולחן 

 לקבוצות גדולות.

 * לעשות הפסקת שתייה באמצע.
 * לוודא שהשוערים עם כפפות

כך שזה האימון ובכל עשינו היום אימון קצת מוזר. אימון ללא מגע. אבל אני מקווה שזה לא הורגש כל 
 ניתם ולמדתם. יש סיכוי שאנחנו בתקופה הקרובה נצטרך להמשיך עם אימונים כאלה.נהמקרה 

 דק 15

 דק 15

 דק 30


