
PIERWSZY TRENING
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Wielu graczy ma obawy, przed wyjściem na
pierwszy trening z lokalną drużyną AFL. Ta
niechęć zwykle wynika z niepełnej
znajomości gry, braku wiary we własną
sprawną fizyczną, albo po prostu obaw przed
poznawaniem nowych ludzi.

Ten krótki artykuł pokaże Ci, dlaczego te
wszystkie rzeczy nie mają znaczenia i
podpowie Ci, jak będzie wyglądał Twój
pierwszy trening

Uwaga: dedykowane wydarzenia rekrutacyjne
wyglądają inaczej niż te opisane tutaj.
Wydarzenia rekrutacyjne pomagają większej
liczbie osób na ich pierwszej sesji
szkoleniowej i są temu w 100% poświęcone. 

Ten dokument przedstawi twoją pierwszą
sesję szkoleniowej, jeśli dołączysz do
regularnego treningu w już utworzonym
zespole.

DZIEŃ  DOBRY !
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Po pierwsze, co musisz zabrać? 

Niewiele.

Ubranie, oczywiście dopasowane do pogody,
oraz para butów piłkarskich to dobra opcja,
jeżeli trening jest na zewnątrz. 

Nie ma specjalnego typu butów do futbolu
australijskiego. Każdy but, który założysz do
gry w piłkę nożną na trawie, nada się również
do AFL.

Dobrze jest mieć ze sobą ochraniacz na zęby,
jeśli masz. Na pewno przyda się butelka z
wodą, ewentualnie tejpy lub jakaś orteza aby
pomóc stawom, jeśli masz wcześniejsze urazy

CZEGO  POTRZEBUJĘ?
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Po przyjściu na miejsce zawsze pojawi się
przyjazna twarz, która przywita się i zapozna
Cię z kapitanem drużyny lub trenerem. 

Ci ludzie zawsze będą chętni, żeby
dowiedzieć się więcej o Tobie i o tym, jak
odkryłeś AFL. Pomogą Ci również rozpocząć
trening. 
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Ponieważ zawodnicy zwykle przychodzą 10
-15 minut przed oficjalnym rozpoczęciem
treningu, prawdopodobnie spędzisz ten czas
z trenerem lub jakimś zawodnikiem,
zapoznając się z podstawowymi
umiejętnościami.
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Kiedy trening się rozpocznie, na początku
weźmiesz udział w dynamicznej rozgrzewce
razem z resztą zawodników. Obejmuje ona
bieganie dookoła boiska, rozciąganie całego
ciała, a następnie przyrostowe sprinty.

Ostatnia część rozgrzewki zwykle obejmuje
ćwiczenia równowagi, aby przygotować
kolana i biodra na nagłe zmiany kierunku i
nieoczekiwany kontakt. Nie martw się, jest
znikoma szansa, że zostanie na tobie
wykonana szarża podczas pierwszej sesji
treningowej!
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Większość drużyn poświęca sporo czasu na
rozgrzanie różnych części ciała, ponieważ
przejście od razu do treningu to skrót do
kontuzji. Dobra rozgrzewka pomoże ci
osiągnąć lepsze wyniki, a ponieważ jest to
twoja pierwsza sesja treningowa, pomoże ci
znacznie efektywniej nauczyć się nowych
technik kopania i podań.
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Następnie główna grupa zawodników zacznie
podstawowe ćwiczenia z piąstkowania. To
aktywuje koordynację ręka-oko, a także
wymaga częstego bieganie, w krótkich,
szybkich seriach.

[Obejrzyj nasz film i naucz się piąstkować]

Jeśli czujesz się komfortowo dołączając do
głównej grupy po wcześniejszym zapoznaniu
się z podstawowymi umiejętnościami,
zapraszamy.
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https://youtu.be/vLRSt8tlCh4


Ponieważ jednak jest to Twój pierwszy
trening, będziesz miał zawodnika lub trenera,
który zajmie się Twoim wprowadzeniem, tak
długo, jak będziesz tego potrzebował. Ten
trener pokaże Ci podstawy piąstkowania i
kopania. Będziesz się uczył we własnym
tempie dzięki indywidualnej pomocy i
wsparciu.

[Zobacz nasz film o podstawach kopania piłki
do futbolu australijskiego]

Odkryliśmy, że to najszybszy sposób, żeby
zaszczepić umiejętności u osób bez
wcześniejszego doświadczenia. Na przykład,
sposób w jaki upuszczasz piłkę na nogę
podczas kopania, jest największym
czynnikiem wpływającym na kierunek, w
którym piłka zmierza po kopnięciu. Samo
patrzenie, jak inni kopią piłkę, nie wystarczy,
aby prawidłowo nauczyć się tej techniki.
Podobnie, jeśli będziesz podczas meczu
piąstkował piłkę w niewłaściwy sposób,
zostanie to odebrane jako rzut, a następnie
zostaniesz ukarany. 

08

futbolaustralijski.pl

https://youtu.be/Bex9Zxti5LE


Dlatego tak ważne jest, abyśmy uczyli Cię
podstawowych umiejętności poprawnie od
pierwszej chwili, kiedy wyjedziesz na murawę
z innymi graczami. 

[Obejrzyj naszą całą playliste poświęconą
podstawowym umiejętnościom AFL]

W tym momencie możesz również mieć
pytania dotyczące szarż i innych aspektów
gry, ale bardziej szczegółowo odpowiemy na
nie w dalszej części sesji treningowej. 
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https://www.youtube.com/watch?v=SnfCVZ1zyUU&list=PLFbwGdAKKZnruPeHxS6rX5twCDsZRDUas&ab_channel=AFLPolska


Do tego momentu, główna grupa graczy
przejdzie do bardziej zaawansowanych
ćwiczeń umiejętności, takich jak szarżowanie,
kopanie pod presją lub podstawowe zagrania
strategiczne. Jeśli będziesz się czuł
komfortowo dołączając do głównej grupy
teraz, serdecznie zapraszamy.
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Wielu graczy zachowuje się nieśmiało lub
nerwowo, gdy po raz pierwszy dołączają do
głównej grupy graczy. To zupełnie normalne.
Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji,
pamiętaj, że wszyscy inni na boisku znaleźli
się w dokładnie tej samej sytuacji w ciągu
ostatnich dwóch lat. Większość
Australijczyków, którzy grali w tę grę przez
całe życie, przychodzi na treningi i ich
pierwsze kilka kilka kopnięć jest absolutnie
fatalnych.



Twoje pierwsze kopnięcie lub piąstkowanie
przed resztą graczy może nie być perfekcyjne.
Może pójść w złym kierunku. Ale tak to
powinno wyglądać u każdego nowicjusza.
Trening nazywa się treningiem, ponieważ jest
miejscem, w którym trenujesz i uczysz się.
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Jeśli czujesz, że potrzebujesz więcej treningu
indywidualnego, nasi trenerzy spędzą z Tobą
więcej czasu, poprawiając Twoją technikę
kopania i piąstkowanie. Jeśli czujesz się
bardziej komfortowo w grupie, zostaniesz
tam i będziesz się szybko uczyć od wszystkich
innych graczy.



Druga połowa treningu poświęcona jest
zwykle bardziej złożonym ćwiczeniom na
pełnym boisku, które wymagają więcej
biegania. Bieganie w tym aspekcie oznacza
po prostu więcej truchtu. Podczas pierwszego
treningu nie ma presji, by być najszybszym
graczem. Jeśli to Twój pierwszy trening, w
tym miejscu momencie się więcej o ogólnych
zasadach gry.
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Na przykład, gdy złapiesz piłkę po kopnięciu,
otrzymasz rzut wolny i nie możesz zostać
zaatakowany. Ale złapanie piłki po podaniu z
ręki nie jest nagradzane rzutem wolnym, więc
powinieneś biec dalej.



 Na 100% będziesz mieć w tym momencie
pytania dotyczące powaleń, wysokich szarż i
zderzania się z przeciwnikiem. Zachęcamy do
zadania wszystkich tych pytań swojemu
trenerowi i zawodnikom dookoła Ciebie.
Nigdy nie możesz zadawać zbyt wielu pytań.
Pamiętaj jednak, że te drobne szczegóły
mogą być mylące i przytłaczające, zwłaszcza
podczas pierwszej sesji treningowej.
Najszybszym i (naszym zdaniem) najlepszym
sposobem na poznanie tych zasad jest ich
obserwowanie i doświadczanie ich podczas
gry..

13

futbolaustralijski.pl

A szansa na zobaczenie i przeżycie tych
drobniejszych szczegółów pojawi się pod
koniec sesji treningowej, kiedy rozegramy
małą grę kontrolną. 



Ten mecz będzie momentem, w którym
zaczniesz uczyć się więcej o grze w futbol
australijski, ponieważ zobaczysz, jak
wszystkie te małe umiejętności i większe
taktyki łączą się.

Trener wybiera dwóch zawodników, a
następnie ci gracze na zmianę wybierają
zawodników do swojej drużyny. Chcemy, abyś
wziął udział w grze podczas Twojego
pierwszego treningu! Będzie to Twoja szansa,
aby nie tylko zobaczyć to wszystko razem, ale
także uczestniczyć i uczyć się jeszcze
szybciej.
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Gra będzie toczyć się szybko i
prawdopodobnie nie będziesz miał pojęcia,
co się dzieje przez pierwsze kilka minut.



Zachęcamy, aby nie czekać, aż piłka do Ciebie
dotrze, ale iść naprzód i ją wywalczyć. Weź
piłkę w swoje ręce i kopnij ją lub piąstkuj.
Możesz zrobić coś złego, ale inni gracze
powiedzą ci, co zrobiłeś źle. Im częściej to
się dzieje, tym więcej się nauczysz.
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Pod koniec gry drużyna wykona podstawowe
rozluźnienie i rozciągnięcie. Właśnie
wykonałeś trening całego ciała, a przejście
od ciepłego i aktywnego wprost do
chłodnego i bezruchu to świetny sposób na
niepotrzebne obciążenie ścięgien, więzadeł i
mięśni - zwłaszcza tych, których
prawdopodobnie nie używałeś w sposób,
który właśnie był ich udziałem



Oczywiście na zakończenie treningu będzie
też zdjęcie grupowe. Nic tak nie mówi o
„budowaniu zespołu”, jak zbliżenie się do
spoconego zespołu, na potrzeby postu na
Instagramie!
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Jeśli inni gracze z Twojej drużyny idą do
pubu na więcej ćwiczeń integracyjnych,
istnieje 100% szansa, że zostaniesz
zaproszony. AFL Polska jako organ
zarządzający oraz trenerzy i menedżerowie
każdej drużyny z dumą witają nowych ludzi w
naszych drużynach jako graczy na boisku, ale
także przyjaciół poza boiskiem.



Futbol australijski to fantastyczny sport,
który rozwija się szybko w Polsce. 

Po przyjściu na kilka sesji i po kilku
miesiącach treningu, być może będziesz
nawet w stanie reprezentować swój kraj na
Mistrzostwach Europy. 

Staniesz się częścią zespołu, który jest
częścią zupełnie nowej ligi, z możliwością
gry przeciwko innym drużynom w Polsce, a
także w innym klubom z całej Europy.

Jeśli myślisz o przyjściu na trening, ale
jeszcze nie podjąłeś decyzji, potraktuj to jako
znak, że czeka na Ciebie miejsce w Twojej
lokalnej drużynie!
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Skontaktuj się z najbliższym zespołem na
Facebooku lub wyślij wiadomość e-mail na adres
czesc@futbolaustralijski.pl, aby uzyskać wsparcie
dotyczące zakładania zespołu w Twoim mieście 

Warsaw Boars & Bisons -
czesc@futbolaustralijski.pl
Wrocław Lions - wroclaw@futbolaustralijski.pl
Silesia Miners - silesia@futbolaustralijski.pl
Lublin Hornets - hornets.lublin@gmail.com
AFL Krakow - krakowafl@gmail.com
Fort Nysa - fortnysa@gmail.com
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https://www.facebook.com/aflwarszawa/
https://www.facebook.com/aflwarszawa/
https://www.facebook.com/aflwroclaw
https://www.facebook.com/AFLSilesia/
https://www.facebook.com/Hornets-Lublin-101487275570080/
https://www.facebook.com/AFLKrakow
https://www.facebook.com/fortnysa

