
DEKALOG TRENERA 

- Bądź takim trenerem, jakiego zawsze sam 
chciałeś mieć. 
 

- Jeżeli krzyczysz, to przyznajesz się do tego, że 
nie potrafisz przekazać wiadomości w inny 
sposób lub też, że nie masz już żadnych 
argumentów. 

 

- To, że zawodnik schodzi z treningu skrajnie 
wyczerpany, wcale nie oznacza, że trening był 
dobry. Niekiedy wystarczą lekkie treningi, a z całą 
pewnością wszystko powinno być dozowane z 
rozsądkiem. 

 

- Jeżeli dałeś zawodnikom jakieś zadanie, to 
egzekwuj je. Nagradzaj tych, którzy wypełniają 
zadanie i karz tych, którzy nie wywiązują się ze 
swoich obowiązków. 

 

- To, że już jesteś trenerem nie oznacza, że 
posiadłeś już całą wiedzę. Ciągle się kształć. 



Czytaj, oglądaj mecze i filmy. Każdego dnia 
trenuj sam siebie. 

 

- Nie każdy mecz trzeba wygrać. Wyznaczaj cele, 
abyś wiedział, do czego dążysz. 

 

- Jeżeli to co robisz przynosi dobre efekty, to 
opowiedz o tym. Pokaż jak to robisz, aby inni 
mogli również trenować prawidłowo. 

 

- Trenując młodzież przede wszystkim nauczaj. 
To nie wynik jest najważniejszy. 

 

- Drużynę tworzą nie tylko zawodnicy. Również 
Ty jesteś odpowiedzialny za porażkę. 



Świadomość to podstawa sukcesu: 

- Zapomnij, że grałeś w piłkę parę lat temu w 
seniorach lub nadal w nich występujesz, a tym 
bardziej nie przenoś treningów 1/1 do dzieciaków. 
Oczywiście, jeżeli grałeś na wyższym poziomie 
możesz to wykorzystać do budowania swojego 
autorytetu. 

 

- Nie pisz treningów na kolanie czy w drodze do 
klubu. Zawsze warto wybrać 1 dzień w tygodniu 
na rozpisanie zajęć. 

 

- Staraj się przede wszystkim na początku “dać 
lubić” swoim podopiecznym, wyciągaj zawsze 
POZYTYWY z każdej gry, nawet jak było 
“bardzo źle”. 

Zaczynaj od złych, kończ pozytywnie swoje 
WYSTĄPIENIA. 

 

- “ŻYJ” ze swoją drużyną na dobre i na złe, 
zawsze bierz odpowiedzialność na siebie. Stosuj 
system NAGRÓD I KAR! 



- Określ jasne zasady – jeżeli najlepszy 
PRZEGINA, daj mu wolne od treningów czy 
turniejów. 

 

- Bądź otwarty na innych. Rodzic chce czuć się 
potrzebny podczas spraw organizacyjnych 
związanych z jego dzieckiem i klubem. 

 

Ze sportowym 

 pozdrowieniem 

 

Zarząd Sekcji Piłki Nożnej 


