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For further information on age appropriate competition formats see OSA Game Organization Guide—Physical 
Literacy (U4 –U12).

A Festival can be structured in many ways but must work within the parameters set in the development stage table 
above . The points below also give further guidance for Festival formats.

 • 4 v 4, 5 v 5, 7 v 7 or 9 v 9 playing formats 
 •  A Festival could take the form of a basic schedule of matches but no standings should be kept (taken from 

Wellness to World Cup Volume 1).
 •  In 4 v 4 playing formats a goalkeeper is not recommended. If playing 5 v 5 the use of a goalkeeper is optional, if 

you choose not to use a goalkeeper please reduce the goal size.
 •  All players must play equal time and try all team positions, including goalkeeper [if a goalkeeper is included in the 

playing format in 5 v 5].
 •  If the Festival format is purely game based it would be recommended that the games have referees.  This would 

be a good introduction to match management and education of coaches and parents.
 • There should be no game sheets.

D. Registration
All players participating in a Festival must be registered  with their Club and District Association for the appropriate 
program.

District Association residency rules still apply.
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Przedmowa
Ten podręcznik został opracowany by pomóc Związkom, klubom, 
szkółkom i trenerom w zarządzaniu ich boiskami i przystosowa-
niu ich do wymogów gry dla młodszych zawodników, tak by ich 
przejście do gry na pełnowymiarowych boiskach było jak najła-
godniejsze.
Gracze na różnych stadiach rozwoju fizycznego i poznawczego 
powinni grać na boiskach, które wzmacniają ich przeżycia na bo-
isku, jednocześnie pozwalając im na współzawodnictwo. Grając 
na boiskach dostosowanych do ich możliwości motorycznych i 
technicznych, dzieci zyskają niezbędną pewność siebie i staną się 
bardziej zaangażowane w grę. Ich zdolności będą rosnąć, przekła-
dając się na dobre doświadczenia na boisku i pozytywne nasta-
wienie do sportu.
Poprzez zastosowanie się do naszych zaleceń, będziesz w stanie 
wykorzystać swoje obecne boiska i bardzo szybko przemianować 
je na pola odpowiednie dla wieku i fazy rozwoju graczy, którzy 
będą z nich korzystać.
Rozumiemy że kluby dysponują boiskami o różnych rozmiarach. 
Niektóre ośrodki są już zaopatrzone w stałe pola gry, przystoso-
wane do gry 9 na 9, 7 na 7, 5 na 5 i 3 na 3, większość jednak ich 
nie ma. Z pewna dozą kreatywności i dobrej woli, pełnowymiaro-
we boisko jest w stanie pomieścić wszystkie wymienione powy-
żej. 
Ośrodki sportowe w Twojej okolicy mogą mieć różne modele biz-
nesowe. Niektóre współpracują bardzo ściśle z lokalnymi klubami, 
szkółkami i związkami, i z chęcią pomogą w dostosowaniu boiska 
do wymogów młodszych graczy. Inne mogą mieć z tym proble-
my. Związki, kluby i szkółki powinny współpracować i przekazy-
wać swoje potrzeby dotyczące boisk władzom samorządowym, 
wskazując jednocześnie że dostosowanie pól gry dla najmłod-
szych ma pozytywny wpływ na lokalna społeczność.
Zauważysz pewnie że ośrodki szkolne i kolegia oświaty mogą 
być bardzo pomocne. Zaaplikowane przez Ciebie zmiany mogą 
być wykorzystane w programach szkolnych i sportowych. Taka 
wymiana usług i stworzenie przenośnego boiska dla szkoły jest 
owocna dla obu stron. Zorganizowanie spotkania z dyrekcją i ro-
dzicami uczniów szkoły może pomóc Ci przekonać ich do pomy-
słu stworzenia boiska na ich terenie, w kontekście programów i 
aktywności które może przynieść dla dzieci. W tej sytuacji wszyscy 
wygrywają, więc warto przekonać innych do Twojej wizji.
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GRA NA MAŁYM BOISKU – ZASPOKAJANIE POTRZEB
NAJMŁDOSZYCH

Głównym motywem gry na małym boisku jest stworzenie warunków dla piłkarskich potrzeb dzieci,  coś 
czego nie znajdziemy w regulaminowym futbolu. 
Najmłodsi potrzebują zasad dostosowanych do ich wieku i możliwości poznawczych, a za często to dzieci 
są dostosowywane do zasad piłki nożnej.
Zasady „dorosłego” futbolu są zmienione na potrzeby gry na małym boisku bez naruszenia ich ducha, co 
sprawia że jest to dobre wprowadzenie do futbolu.
Wszystko dostępne badania i naukowe obserwacje ukazują że dzieci bawią się lepiej grając w nielicznych 
drużynach na dostosowanych zasadach. Gra na małym boisku to piłka nożna którą dzieci mogą się cie-
szyć, zamiast starać się zrozumieć sport stworzony dla dorosłych.

JEŚLI DZIECI MAJĄ MIEĆ FRAJDĘ
 I CIESZYĆ SIĘ PIŁKĄ NOŻNĄ POWINNY:

Brać aktywny udział w grze.

Tworzyć relacje i współpracować.

Rozwijać i polepszać swoje zdolności gry. 

Grać na miarę swoich możliwości i chęci.

Rozwijać się fizycznie i społecznie.

Doceniać i rozwijać ducha sportu.

Rozumieć zasady.

Być wysłuchiwanym. 

Odnosić sukcesy

Gra na małym boisku ma przede wszystkim skupiać się na rozwoju dzieci, wynik meczu w tym kontekście 
jest nieważny.
Nie ma lepszej nauki dla dzieci, niż ukazanie korzyści płynących z owocnej i harmonicznej kooperacji i 
pracy w grupie. Ponieważ piłka nożna na tych właśnie wartościach się opiera, może być dobrym nauczy-
cielem.
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Przyszłość futbolu a szkolenie dzieci – opinia Związku

Wymieniamy kilka z powodów dla których my, trenerzy, działacze i rodzice, musimy zachęcać młodych adep-
tów piłki nożnej do gry na małym boisku:

1. Ponieważ kontakt z piłką rozwija zdolności ruchowe u najmłodszych w najważniejszym okresie ich 
dorastania! (Indywidualny rozwój zdolności)

2. Ponieważ chcemy by nasi młodzi piłkarze podejmowali więcej prostych decyzji w trakcie gry! (Rozwój 
zmysłu taktycznego)

3. Ponieważ chcemy by zawodnicy mogli z większą łatwością i efektywnością poruszać się po ograniczo-
nym boisku! (Zawężone pole gry)

4. Ponieważ chcemy by trenerzy w treningu do każdego gracza podchodzili indywidualnie! Mniej za-
wodników na boisku oznacza większą uwagę skupioną na każdym z nich! (Piłkarze muszą wiedzieć że 
są doceniani i zauważani)

5. Ponieważ chcemy by nasi mali futboliści mieli więcej okazji do zaangażowania się w grę! (Więcej 
stwarzanych przez grę możliwości „wykazania się”)

6. Ponieważ chcemy by najmłodsi mogli zarówno prowadzić piłkę, jak i próbować ją odebrać! (Więcej 
gry zarówno defensywnej i ofensywnej)

7. Ponieważ chcemy by każde dziecko miało szansę na strzelenie gola! (Czysta rozrywka)

Te korzyści sprawiają że dorośli powinni włączać grę na małym boisku do młodzieżowych programów 
piłkarskich. Mniejsze pole gry i zmienione zasady tworzą odpowiednie środowisko dla młodych adeptów 
futbolu. To prawdziwa ZABAWA, która jest skupiona w pełni na dzieciach.

Czy to nie brzmi rozsądnie?

Zamieszczone za pozwoleniem Amerykańskiego Związku Piłkarskiego.

Minifutbol jest uprawiony w Kanadzie od lat 80. ubiegłego wieku w wielu 

szkółkach piłkarskich, od kilku lat w formie gry od 3 na 3 do 7 na 7 także w 

Ontario. Te formaty gier są dobrym odzwierciedleniem naturalnego roz-

woju fizycznego i psychicznego zawodników.



For further information on age appropriate competition formats see OSA Game Organization Guide—Physical 
Literacy (U4 –U12).

A Festival can be structured in many ways but must work within the parameters set in the development stage table 
above . The points below also give further guidance for Festival formats.

 • 4 v 4, 5 v 5, 7 v 7 or 9 v 9 playing formats 
 •  A Festival could take the form of a basic schedule of matches but no standings should be kept (taken from 

Wellness to World Cup Volume 1).
 •  In 4 v 4 playing formats a goalkeeper is not recommended. If playing 5 v 5 the use of a goalkeeper is optional, if 

you choose not to use a goalkeeper please reduce the goal size.
 •  All players must play equal time and try all team positions, including goalkeeper [if a goalkeeper is included in the 

playing format in 5 v 5].
 •  If the Festival format is purely game based it would be recommended that the games have referees.  This would 

be a good introduction to match management and education of coaches and parents.
 • There should be no game sheets.

D. Registration
All players participating in a Festival must be registered  with their Club and District Association for the appropriate 
program.

District Association residency rules still apply.
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Wyrównywanie perspektywy pola gry

Dla dziesięciolatka czy jedenastolatka nie ma większego zysku w graniu na „prawdziwych” zasadach na 
dużym boisku. Są po prostu za mali i nie potrafią odpowiednio się na nim poruszać. Ich zasięg gry to oko-
ło 10 do 15 metrów wokół nich. Typowy dziesięcioletni lub młodszy piłkarz: 
•	 Waży połowę wagi dorosłego gracza 
•	 Ma zdolności fizyczne mniejsze o więcej niż połowę 
•	 I mierzy mniej więcej trzy czwarte jego wzrostu
•	
Wymaganie od dziesięciolatka gry na boisku pełnowymiarowym to jak wymagać od dorosłego zawodni-
ka poruszania się po polu o wymiarach 250 na 150 metrów , przy bramkach o wymiarach 5 na 15 metrów 
-  po prostu niemożliwe.

Jakie mam szanse? Bramki tego rozmiaru bronią mistrzowie tacy jak 

Gianluigi Buffon, lker Casillas czy Petr Cech. A ja mam tylko jedenaście lat!



For further information on age appropriate competition formats see OSA Game Organization Guide—Physical 
Literacy (U4 –U12).

A Festival can be structured in many ways but must work within the parameters set in the development stage table 
above . The points below also give further guidance for Festival formats.

 • 4 v 4, 5 v 5, 7 v 7 or 9 v 9 playing formats 
 •  A Festival could take the form of a basic schedule of matches but no standings should be kept (taken from 

Wellness to World Cup Volume 1).
 •  In 4 v 4 playing formats a goalkeeper is not recommended. If playing 5 v 5 the use of a goalkeeper is optional, if 

you choose not to use a goalkeeper please reduce the goal size.
 •  All players must play equal time and try all team positions, including goalkeeper [if a goalkeeper is included in the 

playing format in 5 v 5].
 •  If the Festival format is purely game based it would be recommended that the games have referees.  This would 

be a good introduction to match management and education of coaches and parents.
 • There should be no game sheets.

D. Registration
All players participating in a Festival must be registered  with their Club and District Association for the appropriate 
program.

District Association residency rules still apply.

7

Wspólna praca oznacza sukces 

Informacje zawarte w podręczniku Organizacji Gry są powiązane z planami treningowymi zawartymi 
w innych podręcznikach serii. Chcielibyśmy aby były stosowane powszechnie, nie tylko w grach kom-
petytywnych ale także dla gier rozgrywanych dla zabawy. OSA będzie wprowadzać postanowienia tej 
strategii we wszystkich rozgrywkach w rejonie od 2014. Zamierzamy ściśle współpracować ze Związkami, 
klubami i szkółkami by te zasady były przyjęte w najbliższych latach.

Zachęcamy jednak wszystkich czytelników do korzystania z naszych materiałów już teraz, zarówno w 
swoich planach treningowych jak i codziennej grze. Zostały opracowane specjalnie z myślą o komplekso-
wym rozwoju najmłodszych.

Stworzenie jednej matrycy treningowej dla dzieci to wspólny wysiłek Związku, klubów i szkółek. By przy-
spieszyć jej wdrożenie i, przede wszystkim, ujrzeć efekty ważna jest współpraca tych podmiotów a także 
zaangażowanie szkół i kolegiów oświaty w celu zarządzania i usprawnienia infrastruktury.

Otwarty umysł, kreatywność i dzielenie się pomysłami i środkami są zawsze mile widziane, zwłaszcza w 
trakcie okresu przejściowego. Formaty powinny być przestrzegane (na przykład gra 5 na 5 dla U8) ale po-
zostawiamy miejsce na dostosowanie, zwłaszcza w trakcie zmiany systemu. Jak zamierzamy wyjaśnić, nie 
ma potrzeby od razu zaopatrywać się w wymagane bramki i sprzęt, wystarczy kreatywne wykorzystanie 
znaczników i pachołków. Najważniejsze jest zrozumienie i dobra wola.

OSA ufa że Związki, kluby i szkółki będą starały się uczynić jak najlepiej w interesie młodych graczy i ich 
rozwoju. Edukacja jest gwarantem sukcesu na wszystkich etapach, więc rodzice, gracze, trenerzy, sędzio-
wie, zarządcy, działacze i urzędnicy powinni widzieć korzyści w zmianie podejścia do piłki nożnej dla 
najmłodszych.

Jedynym kosztem który ponosi się przy stosowaniu naszego systemu to zakup bramek. Ponownie, przy 
współpracy Związków, szkółek piłkarskich, klubów i szkół, ten sprzęt powinien zostać zakupiony wspól-
nie, co zmniejszy ich cenę. Ta inwestycja zwraca się po wielokroć na przestrzeni lat, za sprawą radości gry 
dla dzieci. Zakładamy że w ciągu trzech lat uda się dostosować boiska dla najmłodszych do przedstawio-
nych wymogów.
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Boisko 3 na 3 
Gra 3 na 3 to wstęp do piłki nożnej dla najmłodszych zawodników, gotowych na poznanie Podstaw Zaba-
wy. Po raz pierwszy mają okazję zagrać ze swoimi rówieśnikami i rówieśniczkami, zamiast gier z rodzica-
mi. Nie przewiduje się rozgrywek między klubowych. 

U6 3 3 bez 
bramkarzy

18m x 25m   22m x 30m Max. 6 1,5 na 2,5 m 30 min

Długość 
gryBramki  DrużynyKadraMaks. rozmiar boiskaMin. rozmiar boiskaRozmiar 

piłki
Wiek

diagram powyżej, pokazuje boisko do gry 3 na 3 z maksymalnymi wymiarami 30 na 22 metrów. Bramki 
są przenośne i nie powinny być większe niż 1,5 na 2,5 metra. Polecamy zaczepiane siatki. W tym wypadku 
nie ma potrzeby dodatkowego oznaczania boiska, boisko 3 na 3 może być rozłożone na pełnowymiaro-
wym boisku lub innej przestrzeni. Kilka może być ustawionych na boiskach 7 na 7 czy 11 na 11.

Linie powyżej wyznaczono za pomocą pachołków. Przy braku przenośnych linii jest to akceptowalne i 
dobrze służy ograniczeniu przestrzeni. W rogach boiska znajdują się chorągiewki.

„Nigdy nie patrzę na wyniki. Który z zawodników strzelił więcej goli, albo który biega naj-

szybciej. Te czynniki mają znaczenie w odniesieniu do poziomu rozwoju zawodnika na tle 

jego wieku. Zazwyczaj obserwuję sposób ich biegu, na przykład który porusza się z łatwością. 

Kreatywność z piłką przy nodze jest ważna, tak samo chęć do gry i oczywiście przyjemność 

czerpana z wysiłku. Myślę że to właśnie te czynniki są najważniejsze przy ocenie przyszłego 

rozwoju gracza.”

Wim Jonk, Szef szkółki piłkarskiej Ajaksu Amsterdam
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Diagram powyżej, pokazuje osiem boisk 3 na 3 ustawionych na pełnowymiarowym polu gry. Za pomo-
cą istniejących linii, pachołków i przenośnych bramek, takie ustawienie może zostać stworzone szybko. 
Można eksperymentować z jego aranżacją, biorą pod uwagę zastany sprzęt, dostęp dla widzów i przej-
rzystość gry.
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Boisko 5 na 5

5 korzyści z gry pięciu na pięciu (FIFA Grassroots)
1  Dzieci odkrywają sport poprzez różnorodność zaoferowanych gier

2  Szansa do gry dla dziewcząt i chłopców w porównywalnych liczbach

3  Świąteczna atmosfera gier treningowych (sesje, zabawy, zajęcia)

4  Pomaga w rozwoju fizycznym, motorycznym, emocjonalnym i intelektualnym.

5  Nacisk położony na zabawę, nie na wynik

Przykładowe korzyści z tworzenia boisk 5 na 5 (FIFA Grassroots)
Na pełnowymiarowym boisku można wytyczyć od czterech do sześciu takich boisk.

Mecze mogą być rozgrywane symultanicznie

Dwa do trzech pół do gry 5 na 5 może znajdować się na połowie boiska. 
Można rozgrywać wiele meczy jednocześnie.

Zalecamy by:
Wykorzystywać istniejące linie boiska, pola karnego i bramkowego.

W celu wyznaczenia dodatkowych linii, użyj pachołków i znaczników.



For further information on age appropriate competition formats see OSA Game Organization Guide—Physical 
Literacy (U4 –U12).

A Festival can be structured in many ways but must work within the parameters set in the development stage table 
above . The points below also give further guidance for Festival formats.

 • 4 v 4, 5 v 5, 7 v 7 or 9 v 9 playing formats 
 •  A Festival could take the form of a basic schedule of matches but no standings should be kept (taken from 

Wellness to World Cup Volume 1).
 •  In 4 v 4 playing formats a goalkeeper is not recommended. If playing 5 v 5 the use of a goalkeeper is optional, if 

you choose not to use a goalkeeper please reduce the goal size.
 •  All players must play equal time and try all team positions, including goalkeeper [if a goalkeeper is included in the 

playing format in 5 v 5].
 •  If the Festival format is purely game based it would be recommended that the games have referees.  This would 

be a good introduction to match management and education of coaches and parents.
 • There should be no game sheets.

D. Registration
All players participating in a Festival must be registered  with their Club and District Association for the appropriate 
program.

District Association residency rules still apply.
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Boiska 5 na 5 są przeznaczone dla dzieci poniżej 7 i 8 roku życia. Ci zawodnicy znajdują się na drugim 
etapie 2 poznawania Podstaw Zabawy, czyli etapie  „Zabaw z piłką”.

U7

U8

3

3

5 bez 
bramkarzy

5 bez 
bramkarzy

25m x 30m

25m x 30m

  30m x 36m

  30m x 36m

Max. 10

Max. 10

1,5 na 2,5 m

1,5 na 2,5 m

40 min

40 min

Długość 
gry

Bramki  DrużynyKadrMaks. rozmiar boiskaMin. rozmiar boiskaRozmiar 
piłki

Wiek

Diagram, powyżej, ukazuje pojedyncze boisko 5 na 5, o wymiarach 30 na 25 metrów. Pachołki i flagi zostały 
użyte do wytyczenia linii. Przenośne bramki zostały złożone i umieszczone na miejscach. Nie ma potrzeby 
dodatkowych oznaczeń.



For further information on age appropriate competition formats see OSA Game Organization Guide—Physical 
Literacy (U4 –U12).

A Festival can be structured in many ways but must work within the parameters set in the development stage table 
above . The points below also give further guidance for Festival formats.

 • 4 v 4, 5 v 5, 7 v 7 or 9 v 9 playing formats 
 •  A Festival could take the form of a basic schedule of matches but no standings should be kept (taken from 

Wellness to World Cup Volume 1).
 •  In 4 v 4 playing formats a goalkeeper is not recommended. If playing 5 v 5 the use of a goalkeeper is optional, if 

you choose not to use a goalkeeper please reduce the goal size.
 •  All players must play equal time and try all team positions, including goalkeeper [if a goalkeeper is included in the 

playing format in 5 v 5].
 •  If the Festival format is purely game based it would be recommended that the games have referees.  This would 

be a good introduction to match management and education of coaches and parents.
 • There should be no game sheets.

D. Registration
All players participating in a Festival must be registered  with their Club and District Association for the appropriate 
program.

District Association residency rules still apply.
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Na diagramie 4, powyżej, widzimy przykład tymczasowego ustawienia pięciu boisk 5 na 5 na pełnowy-
miarowym polu. Jak widać, linie końcowe oraz bramkowe są używane do wyznaczenia czterech boisk. 
Pozwala to 10 drużynom, czyli 50 zawodnikom na jednoczesną aktywność na boisku. Pachołki i flagi 
narożne zostały użyte do wyznaczenia rogów i linii. Rodzice będą stali na krańcach pełnowymiarowego 
boiska, podczas gdy trenerzy i gracze będą przemieszczać się po jego wnętrzu. Zawodnicy i trenerzy są 
na przeciwległej stronie od widzów i rodzin.

„Osobiście, jako trener, wolę grę 5 na 5 ponieważ łatwo ja przeprowadzić 

i rozwija wszystkie umiejętności ważne we współczesnym futbolu. Jest 

szybka, co wpływa na twoja percepcję, zręczność i ruchliwość, a częsty 

kontakt z piłką znacząco polepsza twoja technikę gry. W dzisiejszej piłce 

nożnej każdy gracz musi umieć atakować i bronić, więc taki typ zajęć jest 

bardzo ważny dla rozwoju zawodnika.”
Arsene Wenger - Arsenal FC

„Dzieci to nie tylko zmniejszeni dorośli”



For further information on age appropriate competition formats see OSA Game Organization Guide—Physical 
Literacy (U4 –U12).

A Festival can be structured in many ways but must work within the parameters set in the development stage table 
above . The points below also give further guidance for Festival formats.

 • 4 v 4, 5 v 5, 7 v 7 or 9 v 9 playing formats 
 •  A Festival could take the form of a basic schedule of matches but no standings should be kept (taken from 

Wellness to World Cup Volume 1).
 •  In 4 v 4 playing formats a goalkeeper is not recommended. If playing 5 v 5 the use of a goalkeeper is optional, if 

you choose not to use a goalkeeper please reduce the goal size.
 •  All players must play equal time and try all team positions, including goalkeeper [if a goalkeeper is included in the 

playing format in 5 v 5].
 •  If the Festival format is purely game based it would be recommended that the games have referees.  This would 

be a good introduction to match management and education of coaches and parents.
 • There should be no game sheets.

D. Registration
All players participating in a Festival must be registered  with their Club and District Association for the appropriate 
program.

District Association residency rules still apply.
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Diagram 5, powyżej, ukazuje dwa boiska (1A i 2A) umieszczone na boisku 7 na 7. Pachołki są użyte do 
wyznaczenia linii obu boisk, flagi narożne wskazują rogi boisk. Umieszczono także przenośne bramki. W 
tym przykładzie gracze i trenerzy będą w kole środkowym a rodzice oraz widzowie staną poza boiskiem 
w miejscu stałych bramek.

Takie samo ustawienie będzie użyte w przypadku stałego boiska 9 na 9.

„Rozmiary pola są bardzo ważne. Boisko powinno być uważnie dopasowane do wieku, zaawansowania i 
liczby graczy.

Małe boisko z dużą ilością zawodników to ciężkie pole do gry, wymagające sporych umiejętności tech-
nicznych oraz orientacji. Możemy założyć że dzieci w wieku 6-12 nie posiadają tych zdolności.

Dzieci mają różne charaktery zależne od ich rozwoju fizycznego i technicznego. Dlatego nie wszystkie 
gry na ograniczonym polu są zalecane dla wszystkich grup wiekowych. Ważne by podtrzymywać zdrowy 
i naturalny tok rozwoju, w którym dzieci stopniowo przechodzą od gry 4 na 4 (bez bramkarzy) do 9 na 9...” 

FIFA Grassroots



For further information on age appropriate competition formats see OSA Game Organization Guide—Physical 
Literacy (U4 –U12).

A Festival can be structured in many ways but must work within the parameters set in the development stage table 
above . The points below also give further guidance for Festival formats.

 • 4 v 4, 5 v 5, 7 v 7 or 9 v 9 playing formats 
 •  A Festival could take the form of a basic schedule of matches but no standings should be kept (taken from 

Wellness to World Cup Volume 1).
 •  In 4 v 4 playing formats a goalkeeper is not recommended. If playing 5 v 5 the use of a goalkeeper is optional, if 

you choose not to use a goalkeeper please reduce the goal size.
 •  All players must play equal time and try all team positions, including goalkeeper [if a goalkeeper is included in the 

playing format in 5 v 5].
 •  If the Festival format is purely game based it would be recommended that the games have referees.  This would 

be a good introduction to match management and education of coaches and parents.
 • There should be no game sheets.

D. Registration
All players participating in a Festival must be registered  with their Club and District Association for the appropriate 
program.

District Association residency rules still apply.
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Boisko 7 na 7
Boiska 7 na 7 są przeznaczone dla dzieci poniżej 9 i 10 roku życia. Ci zawodnicy znajdują się na  etapie 3 
Nauki gry, czyli etapie „Złotego okresu”.

ZALETY GRANIA 7 NA 7
•	Więcej	czasu	z	trenerem
•	Duży	wysiłek	za	sprawą	udzielania	się	na	obronie	i	ataku
•	Bardziej	efektywne	użycie	pola	gry
•	Mecz	mogą	być	grane	jednocześnie	na	całym	pełnowymiarowym	boisku
•	Dzieci	korzystają	lepiej	z	mniejszej	przestrzeni	
•	Zawodnicy	grają	dłużej	i	aktywniej
•	Częściej	padają	bramki	i	dzieli	je	mniejszy	dystans
•	Więcej	wykorzystanych	szans
•	Więcej	strzałów
•	Więcej	okazji	do	obrony	dla	bramkarza

U9

U10

4

4

7 bez 
bramkarzy

7 bez 
bramkarzy

30m x 40m

30m x 40m

  36m x 55m

  36m x 55m

Max. 12

Max. 12

1,9 na 5 m

1,9 na 5 m

50 min

50 min

Długość 
gry

Bramki  DrużynyKadrMaks. rozmiar boiskaMin. rozmiar boiskaRozmiar 
piłki

Wiek

Piłka nożna w formie 7 na 7 jest obecna w Ontario od wielu, wielu lat, dlatego w tym rejonie jest wiele 
gotowych boisk w tych wymiarach. Jeśli potrzeba stworzyć tymczasowe boisko 7 na 7, można użyć peł-
nowymiarowego, przenośnych bramek i farby.



For further information on age appropriate competition formats see OSA Game Organization Guide—Physical 
Literacy (U4 –U12).

A Festival can be structured in many ways but must work within the parameters set in the development stage table 
above . The points below also give further guidance for Festival formats.

 • 4 v 4, 5 v 5, 7 v 7 or 9 v 9 playing formats 
 •  A Festival could take the form of a basic schedule of matches but no standings should be kept (taken from 

Wellness to World Cup Volume 1).
 •  In 4 v 4 playing formats a goalkeeper is not recommended. If playing 5 v 5 the use of a goalkeeper is optional, if 

you choose not to use a goalkeeper please reduce the goal size.
 •  All players must play equal time and try all team positions, including goalkeeper [if a goalkeeper is included in the 

playing format in 5 v 5].
 •  If the Festival format is purely game based it would be recommended that the games have referees.  This would 

be a good introduction to match management and education of coaches and parents.
 • There should be no game sheets.

D. Registration
All players participating in a Festival must be registered  with their Club and District Association for the appropriate 
program.

District Association residency rules still apply.
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Diagram, powyżej, pokazuje alternatywę dla boisk 7 na 7 i 9 na 9 na pełnowymiarowym boisku. Białe 
linie: pełnowymiarowe boisku. Czerwone linie: dwa boiska 7 na 7, szare linie: wyrysowane linie dla gry 9 
na 9. Wszystkie bramki są przenośne.

„GRACZ 10-LETNI TO NIE PÓŁ GRACZA 20-LETNIEGO I POTRZEBUJE ON ZA-

SAD I BOISKA ODPOWIEDNIEGO DLA JEGO STOPNIA ROZWOJU.”

Związek Piłkarski Kanady 



For further information on age appropriate competition formats see OSA Game Organization Guide—Physical 
Literacy (U4 –U12).

A Festival can be structured in many ways but must work within the parameters set in the development stage table 
above . The points below also give further guidance for Festival formats.

 • 4 v 4, 5 v 5, 7 v 7 or 9 v 9 playing formats 
 •  A Festival could take the form of a basic schedule of matches but no standings should be kept (taken from 

Wellness to World Cup Volume 1).
 •  In 4 v 4 playing formats a goalkeeper is not recommended. If playing 5 v 5 the use of a goalkeeper is optional, if 

you choose not to use a goalkeeper please reduce the goal size.
 •  All players must play equal time and try all team positions, including goalkeeper [if a goalkeeper is included in the 

playing format in 5 v 5].
 •  If the Festival format is purely game based it would be recommended that the games have referees.  This would 

be a good introduction to match management and education of coaches and parents.
 • There should be no game sheets.

D. Registration
All players participating in a Festival must be registered  with their Club and District Association for the appropriate 
program.

District Association residency rules still apply.
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„Szkoła futbolu to także szkoła życia”
 FIFA —Grassroots



For further information on age appropriate competition formats see OSA Game Organization Guide—Physical 
Literacy (U4 –U12).

A Festival can be structured in many ways but must work within the parameters set in the development stage table 
above . The points below also give further guidance for Festival formats.

 • 4 v 4, 5 v 5, 7 v 7 or 9 v 9 playing formats 
 •  A Festival could take the form of a basic schedule of matches but no standings should be kept (taken from 

Wellness to World Cup Volume 1).
 •  In 4 v 4 playing formats a goalkeeper is not recommended. If playing 5 v 5 the use of a goalkeeper is optional, if 

you choose not to use a goalkeeper please reduce the goal size.
 •  All players must play equal time and try all team positions, including goalkeeper [if a goalkeeper is included in the 

playing format in 5 v 5].
 •  If the Festival format is purely game based it would be recommended that the games have referees.  This would 

be a good introduction to match management and education of coaches and parents.
 • There should be no game sheets.

D. Registration
All players participating in a Festival must be registered  with their Club and District Association for the appropriate 
program.

District Association residency rules still apply.

17

Boisko 9 na 9
Boiska 7 na 7 są przeznaczone dla dzieci poniżej 11 i 12 roku życia. Ci zawodnicy znajdują się na  etapie 3 
Nauki gry, czyli przygotowaniu do treningu.

U11

75m

U12

4

60m

4

9 bez 
bramkarzy

9 bez 
bramkarzy

42m x 60m

55m

42m x 60m

  55m x 75m

42

  55m x 75m

Max. 16

13 na 32

Max. 16

1,9 na 5 m

14 na 4 m

1,9 na 5 m

70 min

70 min

Długość 
gry

Bramki  

Bramki  

Drużyny

Pole karne

Kadr

  Min. szerokość  
boiska

Maks. rozmiar boiska

Maks. rozmiar 
boiska

Min. rozmiar boiska

Min. rozmiar 
boiska

Rozmiar 
piłki

Wiek

Maks. szerokość
boiska

Diagram powyżej, wskazuje jak wyznaczyć pole do gry 9 na 9 na pełnowymiarowym boisku. Wyznaczone 
je między polami karnymi obu stron. Linie zostały wymalowane innym kolorem, ale zostawiamy dowol-
ność w wykorzystaniu farb i pachołków.

Punkt wyk. 
rzutu kar.  

1,9 na 5 m

Jak większość boisk piłkarskich, istnieje margines swobody. Powyższy rozmiar jest sugerowany, ale rozu-
miemy że zajęcia mogą odbywać się w różnych warunkach. Zalecamy celować w powyższe rozmiary, ale 
dostosowanie w granicach rozsądku jest dozwolone. Do rozgrywek zalecamy wyznaczenie stałych linii.



For further information on age appropriate competition formats see OSA Game Organization Guide—Physical 
Literacy (U4 –U12).

A Festival can be structured in many ways but must work within the parameters set in the development stage table 
above . The points below also give further guidance for Festival formats.

 • 4 v 4, 5 v 5, 7 v 7 or 9 v 9 playing formats 
 •  A Festival could take the form of a basic schedule of matches but no standings should be kept (taken from 

Wellness to World Cup Volume 1).
 •  In 4 v 4 playing formats a goalkeeper is not recommended. If playing 5 v 5 the use of a goalkeeper is optional, if 

you choose not to use a goalkeeper please reduce the goal size.
 •  All players must play equal time and try all team positions, including goalkeeper [if a goalkeeper is included in the 

playing format in 5 v 5].
 •  If the Festival format is purely game based it would be recommended that the games have referees.  This would 

be a good introduction to match management and education of coaches and parents.
 • There should be no game sheets.

D. Registration
All players participating in a Festival must be registered  with their Club and District Association for the appropriate 
program.

District Association residency rules still apply.
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LINIA POWROTU
Koncepcja linii powrotu została wprowadzona do minifutbolu w celu wyeliminowania sytuacji w których 
gra ogranicza się do chaotycznego wykopu bramkarza, za czym idzie brak nauki w obrębie konstrukcji 
przemyślanego ataku. Nieprzemyślane wprowadzanie piłki do gry z nadzieją że trafi do „naszego” nie 
wytworzy dobrych nawyków zarówno u bramkarzy jak i graczy z pola. 

W tym celu zasada nakazuje by po złapaniu piłki przez bramkarza lub przy wprowadzeniu z piątego 
metra, zawodnicy drużyny przeciwnej wracają na swoją połowę. Gdy już się tam znajdą, bramkarz podaje 
piłkę do jednego ze swoich kolegów z drużyny.

W momencie pierwszego kontaktu, drużyna przeciwna może zacząć grac pressingiem i aktywnie starać 
się odebrać futbolówkę. Daje to czas na spokojne przyjęcie, zorientowanie się w ustawieniu, wybranie 
podania do towarzysza lub gry indywidualnej i rozpoczęcie akcji bez natychmiastowej presji ze strony 
rywali.

W grach 5 na 5 linia powrotu może być linia środkowa. Ponieważ większość tymczasowych boisk 5 na 5 
ich nie ma, można postawić chorągiewką która ją wyznaczy. Jeśli nie posiadasz składanych chorągiewek, 
możesz użyć ustawionych po trzy przy linii bocznej jako wyznacznika połowy boiska. Pamiętaj: nie kładź 
znaczników na samym boisku, zawodnicy mogą się o nie potknąć lub  pośliznąć.

 W grach 7 na 7 i 9 na 9 linia środkowa również może być użyta jako linia powrotu. Można także wyzna-
czyć dwie linie w jednej trzeciej boiska. (w takim wypadku, odpowiednio, drużyna cofa się do dwóch 
trzecich boiska).

Przykład linii powrotu – 5 na 5. Na diagramie 10, powyżej, widzimy linię wyznaczoną pachołkami w poło-
wie boiska. Czerwona drużyna wróciła za nią, pozwalając niebieskim na podanie od bramkarza i rozpo-
częcie ataku.



For further information on age appropriate competition formats see OSA Game Organization Guide—Physical 
Literacy (U4 –U12).

A Festival can be structured in many ways but must work within the parameters set in the development stage table 
above . The points below also give further guidance for Festival formats.

 • 4 v 4, 5 v 5, 7 v 7 or 9 v 9 playing formats 
 •  A Festival could take the form of a basic schedule of matches but no standings should be kept (taken from 

Wellness to World Cup Volume 1).
 •  In 4 v 4 playing formats a goalkeeper is not recommended. If playing 5 v 5 the use of a goalkeeper is optional, if 

you choose not to use a goalkeeper please reduce the goal size.
 •  All players must play equal time and try all team positions, including goalkeeper [if a goalkeeper is included in the 

playing format in 5 v 5].
 •  If the Festival format is purely game based it would be recommended that the games have referees.  This would 

be a good introduction to match management and education of coaches and parents.
 • There should be no game sheets.

D. Registration
All players participating in a Festival must be registered  with their Club and District Association for the appropriate 
program.

District Association residency rules still apply.
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Przykład linii powrotu – 9 na 9. Na grafie 11, powyżej, widzimy linię wyznaczoną pachołkami na jednej 
trzeciej boiska. Niebieska drużyna wróciła za nią, pozwalając czerwonym na podanie od bramkarza i 
rozpoczęcie ataku. Gdy zawodnik czerwonej drużyny dotknie piłki, przeciwnicy mogą zacząć wywierać 
na niej/nim presję.



For further information on age appropriate competition formats see OSA Game Organization Guide—Physical 
Literacy (U4 –U12).

A Festival can be structured in many ways but must work within the parameters set in the development stage table 
above . The points below also give further guidance for Festival formats.

 • 4 v 4, 5 v 5, 7 v 7 or 9 v 9 playing formats 
 •  A Festival could take the form of a basic schedule of matches but no standings should be kept (taken from 

Wellness to World Cup Volume 1).
 •  In 4 v 4 playing formats a goalkeeper is not recommended. If playing 5 v 5 the use of a goalkeeper is optional, if 

you choose not to use a goalkeeper please reduce the goal size.
 •  All players must play equal time and try all team positions, including goalkeeper [if a goalkeeper is included in the 

playing format in 5 v 5].
 •  If the Festival format is purely game based it would be recommended that the games have referees.  This would 

be a good introduction to match management and education of coaches and parents.
 • There should be no game sheets.

D. Registration
All players participating in a Festival must be registered  with their Club and District Association for the appropriate 
program.

District Association residency rules still apply.
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BOISKO do gry 11 na 11

Diagram 12, powyżej, ukazuje pełnowymiarowe boisko piłkarskie. Takie boisko jest używane przez graczy 
13 letnich i starszych w Etapie 7, „Piłka na całe życie”. Takie pola znajdują się przy ośrodkach treningowych 
i klubach.

Ustawianie dodatkowych linii by zaznaczyć boisko do gry 3 na 3, 5 na 5, 7 na 7 czy 9 na 9 jest łatwe jeśli 
masz do dyspozycji odpowiednie narzędzia i wiedzę. Trudniej wykonać linie na boisku sztucznym, dlate-
go na takich nawierzchniach zalecamy stożki, pachołki lub tymczasowej linie.

Jak już wspomnieliśmy, dzieci są przyzwyczajone do gry na boiskach, które są wykorzystywane do innych 
dyscyplin sportowych. Takie pola, w szczególności boiska i hale szkolne, zazwyczaj mają oznaczenia dla 
wszystkich sportów, które są na nich rozgrywane.

Linia boczna

Linia boczna

Li
ni

a 
ko

ńc
ow

a Linia końcow
a

Br
am

ka
Bram

ka P
ol

e 
br

am
ka

rz
a

Koło środkowe

100 - 130 jardów
50 - 100 jardów

Pole
karne

Róg boiska

20
 ja

rd
ów

44
 ja

rd
y

16 jardów

6 jardów

10 jardów

12 jardów

20 jardy



For further information on age appropriate competition formats see OSA Game Organization Guide—Physical 
Literacy (U4 –U12).

A Festival can be structured in many ways but must work within the parameters set in the development stage table 
above . The points below also give further guidance for Festival formats.

 • 4 v 4, 5 v 5, 7 v 7 or 9 v 9 playing formats 
 •  A Festival could take the form of a basic schedule of matches but no standings should be kept (taken from 

Wellness to World Cup Volume 1).
 •  In 4 v 4 playing formats a goalkeeper is not recommended. If playing 5 v 5 the use of a goalkeeper is optional, if 

you choose not to use a goalkeeper please reduce the goal size.
 •  All players must play equal time and try all team positions, including goalkeeper [if a goalkeeper is included in the 

playing format in 5 v 5].
 •  If the Festival format is purely game based it would be recommended that the games have referees.  This would 

be a good introduction to match management and education of coaches and parents.
 • There should be no game sheets.

D. Registration
All players participating in a Festival must be registered  with their Club and District Association for the appropriate 
program.

District Association residency rules still apply.
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Przegląd boiska i bezpieczeństwo
Dokładna inspekcja boiska przez trenera lub innego dorosłego zaangażowanego w grę jest niezbędna.
 
•	 Wymiary boiska i bramek powinny zgadzać się z oficjalnymi wymogami i tymi stawianymi przez ten 

podręcznik.
•	 Na boisku nie powinny znajdować się dziury, nierówności, kamienie i inne obiekty obce utrudniające 

grę.
•	 Wszelkie nieczystości i śmieci powinny zostać usunięte przed rozpoczęciem.
•	 Upewnij się że widzowie znajdują się w bezpiecznej odległości od pola gry, przynajmniej 1,5 metra. 

Nie pozwól widzom na wejście na boisko. Wszyscy widzowie powinni być po przeciwnej stronie od 
zawodników i trenerów.

•	 Płoty, drzewa i słupy oświetleniowe znajdujące się w okolicy pola gry powinny zostać zabezpieczone 
i wyznaczone jako obiekty poza grą. Wszystkie obiekty poza grą powinny zostać zabezpieczone, albo 
przynajmniej oznaczone.

•	 Przenośne bramki powinny zostać zainstalowane i umocowane zgodnie z instrukcja producenta. Po 
zakończeniu gry, bramki powinny zostać związane łańcuchem, lub rozłożone i usunięte z pola gry.

•	 Jeśli boisko jest wykorzystywane do innych sportów, sprawdź pole w celu odnalezienia sprzętu pozo-
stawionego przez poprzednich użytkowników.

WAŻNE:
•	 NIGDY nie pozwalaj graczom na zwieszanie się, poruszanie lub zabawę z bramkami. Przenośne bramki 

mogą zostać łatwo przewrócone, co może mieć fatalne konsekwencje, z utratą życia włącznie.
•	 Ustal gdzie znajduje się najbliższe schronienie na wypadku nagłego załamania pogody. Pamiętaj 

– małe daszki i wiaty które znajdują się w pobliżu boiska nie są wystarczającą ochroną przed uderze-
niem pioruna. Poszukaj solidnego budynku z dachem.

•	 Ustal gdzie znajduje się najbliższy telefon stacjonarny i zapisz jego numer
•	 Ustal gdzie znajduje się najbliższa placówka medyczna



For further information on age appropriate competition formats see OSA Game Organization Guide—Physical 
Literacy (U4 –U12).

A Festival can be structured in many ways but must work within the parameters set in the development stage table 
above . The points below also give further guidance for Festival formats.

 • 4 v 4, 5 v 5, 7 v 7 or 9 v 9 playing formats 
 •  A Festival could take the form of a basic schedule of matches but no standings should be kept (taken from 

Wellness to World Cup Volume 1).
 •  In 4 v 4 playing formats a goalkeeper is not recommended. If playing 5 v 5 the use of a goalkeeper is optional, if 

you choose not to use a goalkeeper please reduce the goal size.
 •  All players must play equal time and try all team positions, including goalkeeper [if a goalkeeper is included in the 

playing format in 5 v 5].
 •  If the Festival format is purely game based it would be recommended that the games have referees.  This would 

be a good introduction to match management and education of coaches and parents.
 • There should be no game sheets.

D. Registration
All players participating in a Festival must be registered  with their Club and District Association for the appropriate 
program.

District Association residency rules still apply.
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Załącznik PIERWSZY
Wyposażenie do przygotowania boiska piłkarskiego może zostać zgromadzone w łatwy spo-
sób. Poniżej znajdziesz listę narzędzi oraz gdzie je znaleźć.

Wózek do malowania linii
Wózek do malowania linii jest używany do rozprowadzania farby w celu okre-
ślenia ram boiska. Są na stanie specjalistycznych sklepów sportowych. Są łatwe 
w użyciu i nie wymagają przeszkolenia. Ich ceny zaczynają się od 1000 zł.

Narzędzie do pomiaru boiska 
Polecamy skorzystać z tego internetowego narzędzia do pomiaru i wyznaczania 
boiska: http://www.athleticfieldmarkercom/docs/SoccerFieldCalculator.xls  
Taśma miernicza lub koło miernicze z kredą
Za pomocą 100 metrowej taśmy mierniczej lub koła mierniczego z kredą jesteś w 
stanie dokładnie odmierzyć wymiary boiska oraz upewnić się że jest symetrycz-
ne. Zarówno taśmy jak i koło miernicze z kredą mogą być kupione za niewielkie 
pieniądze w sklepach z narzędziami.
Farba do wyznaczania linii
Farba do wyznaczania linii używana jest do wózka w celu określenia boiska 
liniami. Można dobierać z różnych kolorów w celu odróżnienia jednego boiska 
od drugiego (na przykład, boisko 5 na 5 zostanie pomalowane na kolor żółty, a 
boisko 9 na 9 na kolor czerwony). Pomoże to zawodnikom i trenerom w zoriento-
waniu się które boisko mają używać. Farba jest dostępna w sklepach sportowych.

Uwaga: Dzieci są przyzwyczajone do gry na boisku z wielokolorowymi liniami. Jak 
wszyscy dobrze wiemy, sale i hale szkolne oznaczają różnymi barwami pola gry 
do różnych dziedzin sportu uprawianych na tej przestrzeni. Zwyczajowo boiska 
sztuczne mogą mieć różne oznaczenia, nie tylko dla piłki nożnej.

Zestaw do oznaczania boiska
Zestawy do oznaczania boiska czynią wyznaczanie pole gry jeszcze łatwiejszym. 
Cały pakiet zawiera wszystkie wymagane elementy i jest łatwy do przeniesienia.
Nagranie „Jak oznaczyć boisko piłkarskie?”
To nagranie wyjaśnia jak poprawnie oznaczyć oficjalne boisko piłkarskie www.
youtube.com/watch?v=q9RvqXhsFeA .
Znaczniki (stożki, krążki)
Gdy nie masz możliwości wyrysowania linii boiska, alternatywnie można sko-
rzystać ze znaczników. Są one bardzo pomocne w wyznaczaniu tymczasowego 
boiska. Zazwyczaj wyznaczają dwa punkty między którymi rozgrywany jest mecz. 
Są łatwo do rozłożenia i złożenia, na dodatek nie są drogie.
Flagi narożne
Flagi narożne wyznaczają cztery rogi boiska oraz miejsce wykonywania rzutów 
rożnych. Mogą zostać również użyte jako zaimprowizowane bramki przy braku 
tych oficjalnych. Co prawda nie są wymagane w mniejszych grach, ale są bardzo 
przydatne ze względu na swoja widoczność. Łatwo do zamocowania, wyciągnię-
cia i transportu. Jeśli zamierzasz z nimi podróżować, zaopatrz się w wersję składa-
ną. Na boiska sztuczne dobieraj te z płaską podstawą zamiast kolca. Do zakupie-
nia w większości sklepów sportowych i specjalistycznych.



For further information on age appropriate competition formats see OSA Game Organization Guide—Physical 
Literacy (U4 –U12).

A Festival can be structured in many ways but must work within the parameters set in the development stage table 
above . The points below also give further guidance for Festival formats.

 • 4 v 4, 5 v 5, 7 v 7 or 9 v 9 playing formats 
 •  A Festival could take the form of a basic schedule of matches but no standings should be kept (taken from 

Wellness to World Cup Volume 1).
 •  In 4 v 4 playing formats a goalkeeper is not recommended. If playing 5 v 5 the use of a goalkeeper is optional, if 

you choose not to use a goalkeeper please reduce the goal size.
 •  All players must play equal time and try all team positions, including goalkeeper [if a goalkeeper is included in the 

playing format in 5 v 5].
 •  If the Festival format is purely game based it would be recommended that the games have referees.  This would 

be a good introduction to match management and education of coaches and parents.
 • There should be no game sheets.

D. Registration
All players participating in a Festival must be registered  with their Club and District Association for the appropriate 
program.

District Association residency rules still apply.
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Przenośne linie boiska
Innym sposobem na wyznaczenie tymczasowego pola gry jest użycie przeno-
śnych linii. Zazwyczaj są zwinięte w rolkę i mają odpowiednie wymiary. Można 
je spokojnie umocować w trawie, a także podobna łatwością usnąć po meczu.

Przenośne bramki
Przenośne bramki mają różne rozmiary oraz materiały z których są wykonane. 
Niektóre z nich są skonstruowane teleskopowo i można złożyć z nich dwa lub 
trzy rozmiary. Niektóre z nich mogą być złożone i przewożone na mecze, inne 
są zaprojektowane tak by pozostać na polu gry. Wybór bramki zależy od ciebie 
i twoich ustaleń z właścicielami pola na którym rozgrywacie gry. Są wykonane z 
aluminium, tworzyw sztucznych, włókien szklanych i innych lekkich materiałów. 
Koszty zależą od  rodzaju.

Numery boisk
Gdy wytyczasz kilka boisk na jednym terenie, w celu ułatwienia gry zawodni-
kom i jej obserwacji widzom, oznacz boiska odpowiednimi numerami. Powinny 
być wystarczająco duże i wyraźne by zorientować się co do nich z większego 
dystansu.

Załącznik DRUGI
Użyj poniższej listy by upewnić się że masz ze sobą wszystkie wymagane narzędzia by wyznaczyć różne 
rozmiary boisk tymczasowych lub stałych.

NR NARZĘDZIE
100 metrów taśmy lub koło miernicze
Sznurek lub kreda
Wózek do malowania linii
Farba do wyznaczania linii
Pachołki lub znaczniki gdy nie używasz farby
Flagi narożne (4 na boisko)
Przenośne bramki (2 na boisko)
Paliki (co najmniej 6)
Młotek lub obuch (do wbicia palików)
Numery boisk
Przenośne zaczepki do bramek



Załącznik TRZECI

	•	Recreational	Matrix	
•	Development	Matrix	
•	„Wellness	To	World	Cup”	Brochure
	•	League	Management	Guide	
•	Game	Management	Guide	
•	U8	Festival	Guide	
•	Active	Start	Brochure	
•	FUNdamentals	Brochure	
•	Learn	to	Train	Brochure	
•	Soccer	For	Life	Brochure	
•	CS4L	LTAD	for	parents
	•	OSA	LTPD	Video	

Wszystkie powyższe materiały oraz inne broszury znajdziesz na stronie OSA 
http://www.ontariosoccer.net/LTPD/LTPDResources.asex 

Długofalowy Rozwój Zawodnika

Po najnowszą wersję tego podręcznika udaj się na stronę OSA www.soccer.on.ca

W razie pytań pisz na 
Itpdquestions@soccer.on.ca 

Kontakt telefoniczny Ontario Soccer Association 
905.264.9390 


