Je prirodzené, že prevažná väčšina nás trénerov chce byť vo svojej práci úspešná.
Jedným z dôležitých predpokladov k dosiahnutiu tohto cieľa je aj teoretická znalosť futbalu,
zodpovedajúce vedomosti z oblasti technológie tréningového procesu.
Knižná publikácia Herný systém 4-3-3 v družstvách mládeže je uceleným a prehľadne
spracovaným manuálom pre mládežníckych trénerov prinášajúca návod ako dlhodobo
postupovať so svojím družstvom pri nácviku a zdokonaľovaní organizácie hry pri uplatňovaní
vybraného herného systému s akcentom na teoretické východiská pre obrannú aj útočnú
fázu hry.
Pozitívom je aj uvedenie príkladov praktických herných cvičení a prípravných hier,
prostredníctvom ktorých môžeme postupnými krokmi napredovať pri budovaní hernej
koncepcie hry každého družstva.
Som presvedčený, že uvedená publikácia môže obohatiť každého z nás, či už
pracujeme dlhodobo s mládežou na úrovni vrcholového futbalu, alebo s trénerskou prácou
len začíname. Teoretické východiská, ako aj praktické príklady nechávajú široký priestor na
tvorivú prácu trénera a uplatnenie jeho trénerskej filozofie.
Záverom chcem pogratulovať autorom k uvedeniu knižky na náš odborný trénerský
trh. Táto ich aktivita je ďalším dôkazom koncepčnej práce manažmentu mikulášskeho klubu
pri budovaní kvalitného mládežníckeho centra.
Peter Štefaňák, tréner mládeže SFZ
Jedným z veľmi dôležitých predpokladov napredovania v čomkoľvek, aj vo futbale,
je ochota podeliť sa o svoje poznatky, skúsenosti a vedomosti. Aj z tohto hľadiska hodnotím
snahu autorov, ktorí sa podujali nielen teoreticky, ale aj prakticky priblížiť charakteristiku ZHS
4-3-3 s riešením typických herných situácií v obrane a aj v útoku s príkladmi zdokonaľovania
v praxi veľmi kladne.
Štruktúra publikácie je logicky usporiadaná, nadväznosť kapitol smeruje k jasnému
pochopeniu zámeru publikácie. Cez teoretickú časť, ktorej obsahom je stručná
charakteristika herného systému, hráčskych formácií, rozostavenia hráčov na hracej ploche a
úloh hráčov na jednotlivých hráčskych postoch v obrane a útoku. Táto časť vytvára
primeraný teoretický základ na pochopenie ďalšej časti, kde sú prezentované niektoré
typické herné situácie
s ich situačne adekvátnym riešením tak v obrane ako aj v útoku
rozdelené podľa lokalizácie v priestorových úsekoch ihriska.
Didaktická časť v publikáciách podobného charakteru je podľa môjho názoru
jednoznačne potrebná. Sú v nej prezentované niektoré herné cvičenia a prípravné hry do
tréningového procesu na zdokonaľovanie riešenia spomínaných herných situácií.
Celkovo si myslím, že táto odborná publikácie je vhodná nielen pre trénerov,
ktorí sa rozhodnú vo vlastnej hernej koncepcii uplatniť tento herný systém, ale aj pre tých,
ktorí hľadajú inšpiráciu pre svoju trénerskú prácu. Chápem snahu autorov orientovať
sa v prvom rade na tréning mládeže, ale tieto poznatky sú využiteľné aj v kategórii dospelých
na rôznych výkonnostných úrovniach a aj preto si myslím, že si určite nájde miesto v knižnici
futbalových trénerov na Slovensku.
Zsolt Pakusza, manažér vzdelávania trénerov SFZ

