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A mai modern játék jellemzői:
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A mai modern játék jellemzői:
az „Intelligens játék”

• egy mezőnyjátékos labdatartásának az átlagos időtartama, kevesebb, mint 90 másodperc, 
illetve 2% a pályán töltött időnek

• a 2 az 1 ellen, az egész játék legapróbb alkotóeleme az együttműködések tekintetében, és a 
futballban körülbelül háromszor bukkan fel egy percen belül, illetve háromszázszor egy 
meccs alatt

• a professzionális labdarúgásban elvégzett kísérletek kimutatták, hogy a labdavesztés több 
mint 60%-a a gyenge érzékelés és döntéshozás, mintsem a technikai hiányosságok miatt 
van

• meccs legnagyobb része arról szól, hogy mit csinál a játékos labda nélkül

• a játékosnak - a játék minden pillanatában - fel kell ismernie, hogy mi történik a pályán és 
meg kell határoznia egy konkrét feladatot vagy szerepkört a maga számára, akár 
támadásban vagy védekezésben

• a mai kor futballja mindig a fejben kezdődik és a lábban végződik.
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A gondolkodás szerepe a mai játékban:

• mielőtt a labda megérkezik, a játékos: érzékel, értékel, dönt

• a csapaton belüli minden pozíció vagy szerep egy speciális típusú 
intelligenciát igényel

• a játékos intelligenciájára úgy kell tekintenünk, mint a teljesítménye 
mögötti, valódi hajtóerő

• az a játékos, akinek jó az erőnléte és technikailag képzett, de nincs meg az 
éberség vagy mentális gyorsaság az elé kerülő problémák megoldására és 
azok cselekvésbe való átültetésére, az nem tekinthető kész, teljes játékosnak
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Az Intelligens Játékos:
 a legjobb lehetőséget, a legrövidebb időn belül
 gyorsan rangsorolva az összes szóba jöhető alternatívát, és a bennük levő kockázati lehetőségeket  
 nem veszti el a koncentrációját addig, amíg meg nem oldotta a helyzetet
 a meccs bármelyik pillanatában tudja, hogyan és mikor kell gyorsítani vagy lassítani a játék tempóját 

és ritmusát
 sosem kapkod, biztonságban érzi magát, magabiztos, mikor egy adott mozdulatot teljesít a játéktér 

bármelyik részén 
 minden irányban megnézi az egész játékteret, hogy bizonyosan teljes előnyét vegye mind a szűkös 

vagy tágas területeknek
 mindig van ideje és tudja, hogy a kapkodás hajlamos hibákat szülni
 elég bátor, hogy kockáztasson
 kitűnik, mert képes alkalmazkodni a játékban állandóan változó helyzetekhez
 a teljesítménye ritkán romlik le egy vagy kettő (esetleg három) sorozatban elkövetett hiba 

következtében
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Az Intelligens Játékos:

 tudja, hogy mikor és hová passzolja a labdát, és mikor jobb inkább a labdát megtartani
 jó periférikus látása, erős érzékelő képessége és térbeli tudatossága van.
 egyszerűen játszik
 anticipál
 a csapata és csapattársai érdekében kreatív
 folyamatosan megjátszható
 gyakran kérdez és gyorsan tanul a hibáiból
 csak azt teszi, amit a képességei megengednek
 tudja, hogy a játékban milyen iramot diktáljon magának
 tudja mikor fusson, vagy az mikor lenne az energiájának pazarlása
 nincs stressz hatása alatt

2017.02.08.kbs@mlsz.hu



Hogy fejleszthető a 
játékintelligencia?

• A játékos olvassa a játékot és megérti, hogy mi 
történik a pályán (melyekhez egy bizonyos szintű érzékelés, 
tudás és tapasztalat szükséges).

• Használja a múltbeli tapasztalatokat egy adott 
helyzetben annak érdekében, hogy a helyes 
döntés meghozataláig eljusson.

• Gyorsan és hatásosan hajtja végre a döntő 
cselekvést a megfelelő technikai képességgel.
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Három alapvető alkotóelem a 
játékintelligencia fejlesztésére:

A mai modern, haladó edzői gondolkodás három fő jellemvonása, ami 
hangsúlyozza a játékintelligencia fejlődését, a következő:

 Játékos - központú, „bevonva tanító” edzői stílus
 Inkább játékok, mint gyakorlatok
 Hatásos kérdezés
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Az ösztönző edzés:
A mai modern, haladó edzői gondolkodás három fő jellemvonása, ami 
hangsúlyozza a játékintelligencia fejlődését, a következő:

 Játékos - központú, „bevonva tanító” edzői stílus
Az aktív tanulás sokkal jobb hosszú távú memóriamegtartást eredményez, akár 70%-ost, összehasonlítva a 10-15%-os passzív, tétlen 
tanulással. (John Whitmore) Az edzőnek biztatnia kell a játékosokat, hogy kockáztassanak és próbáljanak ki új dolgokat, azzal a 
tudattal, hogy a hibák nem lesznek büntetve.

 Inkább játékok, mint gyakorlatok
A játékintelligencia elsősorban a globális módszeren (játék) keresztül fejlődik,
mintsem az elemző módszeren át (gyakorlat). 
A játékok a gyerekek testi és mentális kapacitásához szabása kiemelten fontos lépés a futballedzők módszereinek  
modernizálása felé, és a bizonyítja, hogy az edzés annyira fejlesztő hatású, mint a grundfoci, mialatt hű marad a valódi játékhoz.

 Hatásos kérdezés
A tanítás egy kölcsönhatás edző és játékos között. A tanítás és tanulási folyamat így egy párbeszéd, mintsem egy monológ.
A legtöbb gyerek olyan környezetben él, ahol a megmondás az uralkodó. Az edző sokkal többet segít nekik, ha bevonja őket a 
döntéshozatali folyamatba. Tanulmányok sokasága kimutatta, hogy amennyiben a játékos saját maga fedezi fel a szükségleteit és 
hiányosságait, akkor sokkal jobban motivált azokon dolgozni, mintha valaki megmondaná neki (rendszerint kritizálva).
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A játékintelligencia fejlesztése a Funinho 
által:
A Funinho jelentősen hozzájárulhat az intelligens játékosok kineveléséhez

 Előkészítő/javító játékok 
haladó módon, egyszerűbbtől az összetettebb felé, 3 v 0 illetve 3 v 1

 Funinho játékok sorozata 
33 játék sok változatával
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A Funinho játékok általános előnyei:
 A kisebb játéktér és a két szélességben elhelyezett kapu kikényszeríti a felismerést, hogy jó 

megoldást válasszon a játékos.
 A két szélességben elhelyezett kapu időt és teret biztosít arra, hogy a labdát birtoklók gondolkodjanak.
 A két szélességben elhelyezett kapu miatt a jó periférikus látás fejlődik, ami az első lépés az intelligens 

játékhoz.
 Kevesebb játékossal az edzőnek és a játékosnak is könnyebb elemezni a játékhelyzeteket és a 

döntéshozatal sokkal könnyebb.
 A legfontosabb játékhelyzetek gyakori ismétlése a játékosoknak lehetőséget biztosít, hogy megtanulják 

és alaposan elsajátítsák azokat.
 A játékos mindig éber hogy, a változó helyzetekben kreatívan döntsön.
 A játékosok védekezésben és támadásban intenzívebb tapasztalatot szereznek, mint a nagyjátékokban.
 A játék fizikai intenzitása arra kényszeríti a játékosokat, hogy együttműködjenek a csapattársakkal.
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A Funinho szabályai:
Játéktér
A játék egy 20-25 m szélességű és 25-30 m hosszúságú területen játszódik. Két kapu van a pálya mindkét végén, amely 2 m × 1 m. 
Bizonyosodj meg, hogy a két kapu között 12 m van. Mindkét végén van egy gólszerzési terület, amely 6 m-re van az alapvonaltól.
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A Funinho szabályai:
Csapatok
Egy csapat négy főből áll, 3 játékos és egy cserejátékos. Háromnál nem lehet kevesebb csapatonként.
Mikor egy csapat bármelyik játékban 3 gólos hátrányba kerül, engedélyezd az extra játékos hozzájuk való beállását, vagy 
csökkentsd a győzelemre álló csapat létszámát 2 játékosra.

Időtartam
Háromszor 10 perces időtartam 5 perces szünetekkel, ha csak egy meccs van egy nap. Ha több meccs is van egy nap, akkor kétszer 
10 perces időtartam az ajánlatos. (maximum játékidők betartása – életkori sajátosságok!)
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A Funinho szabályai:
Technikai szabályok

A játék kezdése – A bíró bedobja a labdát a pálya közepére.

Újrakezdés – Egy gól után a játékot egy passzal vagy a játékos magának passzolásával kezdi újra az a csapat, amelyik a gólt kapta.
Mindegyik gól után egy játékost mindkét csapat cserél. A cserejátékos mindig a felezővonalnál jön be, miután a csapattársa lejött a 
pályáról, ugyanazon a helyen. A gólt kapó csapat cserejátékosa kezdi a játékot újra egy passzal vagy „saját magának adott passzal” 
(passz vagy labdavezetés) a 6 métert jelző vonalról.

Gólszerzés – A gól akkor gól, ha a labda teljesen áthaladt a gólvonalon és a lövés a kijelölt lövési területen belülről történt. Ha a 
kapufa elmozdul a meccs alatt, és a labda áthalad az eredeti gólvonalon, akkor a bíró megadhatja azt.

Vétségek. A játékos nem
– maradhat több mint egy másodpercig valamelyik kapuban,
– játszhatja meg a labdát a kezeivel,
– használhat erőszakos és aljas hangnemet.

Büntető – Nincs, ehelyett az ellenfélnek egy „büntető támadás” van megítélve a pálya közepéről.

Les, Szöglet, Bedobás nincs. A labdát vagy magának vagy egy csapattársnak passzolva folytatódik a játék.2017.02.08.kbs@mlsz.hu
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Összegzés

A Funinho sokak szerint a „grundfoci újjászületése” – egy természetszerű játék, amely rengeteg nagy 
nemzetközi játékost termelt ki az edző jelenléte nélkül.

A Funinho a grundfoci továbbfejlesztése, mivel a játékok maguk alaposan átgondoltak és bizonyítottan 
javítják a játék tanulásának minden összetevőjét.

A egy teljesen újszerű megközelítés, megtörve a hagyományos, csak kétkapus játékmódot.

A játék bemutatásának legkoraibb időszakától kezdve bevezeti a játékintelligencia fogalmát.

A játékosok teljesen örömüket lelik benne, gyakran észrevétlenül fejlesztik a korábban figyelmen kívül 
hagyott játékelemeket, amelyek nem történtek volna meg a véletlenszerű grundfociban.

A Funinho tökéletesen alkalmazkodik a 7–9 éves fiúk és lányok technikai, testi és szellemi kapacitásához.
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Horst Wein
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„Az utánpótlásedző bármely akadémián nemcsak 
átadja a tudást és szakértelmet a fiatal játékosoknak, 
de egy sokkal szélesebb értelemben fejleszti, neveli a 

jövő polgárait. 
Ennélfogva az elsődleges cél bármelyik utánpótlás-

egyesület számára, ahelyett, hogy tehetséges 
labdarúgókat »hozzon létre« vagy »gyártson«, jobb 

emberek nevelése kell, hogy legyen.”

JÓ JÁTÉKOKAT MINDENKINEK!
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