
ALAN YARATMA: Oyun Formu (P:O:P )Phase of Play 

                                                                                             Şekil  1

Organizasyon 

-  8v8 oyun
-  70x50 metre alan

Hücum (Sarı Takım)
-  2 Savunma oyuncusu
-  4 Orta saha oyuncusu
-  2 Santrfor

Savunma (Kırmızı Takım)

-  1 Kaleci
-  4 Savunma oyuncusu
-  3 Orta saha oyuncusu

Oyuna başlama pozisyonları

1-Orta saha oyuncusu Bek oyuncudan aldığı topu iade ederek arkadaşları için alan yaratır ve 
topu tekrar almak için çapraz koşu yapar (Şekil  1)
2-Bek oyuncu topu kanat oyuncusuna vererek “Over lap” yapar.(Şekil 2)



                                                                                                                                     Şekil  2
Anahtar Faktörler

-  Alan yaratma – Takım ve Bireysel hareketlerle 
-  Overlap yapıldığında Savunma oyuncularının durumu. 
-  Koşu zamanlaması – Diyagonal / Overlap
-  Ouyncuların topun önündeki hareketleri
-  Topun arkasında destek – Takım şeklinin korunması
-  Kaliteli pas – Ayağa/Alan’a

Önemli Notlar
-  Savunma oyuncularının nasıl markaj yaptıkları ve kendilerine dikte edilen oyun şeklini nasıl 
uyguladıklarının takibedilmesi.
-  İçe hareket ve overlap yapma.
-  Dışa hareket ve çapraz koşu yapma.
-  Orta saha oyuncularının pres yapması.
-  Santrforların öne ,yana koşularla boşa çıkması.
-  Santrforların geniş bir yay çizerek dönüş yapmaları. 
-  Orta saha oyuncularına hücumda boş alan yaratmaları. 

 



ALAN YARATMA  2

Başlama: Orta çizgide topa sahip sarı oyuncu rakibinin baskısından kurtulan arkadaşı ile 
duvar pası yapar.Bu arada sağ kanat oyuncusu içeri hareketlenerek overlap için alan 
yaratır.

Topu alan santrfor içeriye hareketlenen kanatoyuncusuna pas verir.Bu oyuncu da 1- Orta 
yapar 2-Dribling için savunma oyuncusunun üstüne gider 3-Overlap yapar.



Kanat oyuncusu atak yapan arkadaşları için rakip savunmanın arkasına uzun ve çapraz bir pas 
atar,veya overlap için bir plan yapar.(Yukarıdaki şekil)

Santrfor sağ kanattan aldığı topu orta saha oyuncusuna verir.Bu oyuncu da oyunu sol kanada 
çevirir veya hücum oyuncuları için savunmanın aralarına pas atar.(Aşağıdaki Şekil)

 



 

HÜCUMDA NE ZAMAN VE NASIL YÖN DEĞİŞTİRİLİR

Hücum eden takım oyunu bir kanada başarılı bir şekilde yığarsa,diğer kanatta oluşan boş alandan 
yararlanmak için oyunu bu yöne çevirmesi gerekir.Bu çalışma sırasında hunilerle off-side alanı 
belirlenmelidir.
Savunma yapan takım topu kazandığında orta çizginin hemen arkasına iki tarafa yapılan minyatür 
kalelere gol atmaya çalışırlar.

Anahtar Faktörler
1. Alan yaratma - Bireysel/Takım
2. Hareketlilik/Destek – Orta alan koşuları
3. Fırsatların teşhisi - Pas, Şut, Dribling, Dönüş
4. Karar anı – orta alandan çeşitli koşular (Erken,Bekleyerek)
5. Sonuçlandırma (Finishing)
6. Değişik düzenlemeler 
 

HÜCUMDA  DESTEK



Anahtar Faktörler
1. Desteğin ne zaman yapılacağı
2. Desteğin mesafesi ve açısı
3.Oyuncuların hareketliliği-Zamanlama
4. İletişim
5. Markaj düzenlemeleri 



KALECİLİK – Şutları önleme

Çalışma kalecilerin topu kalelerin iki direğinde bekleyen oyunculardan birine atması ile 
başlar.Diğer oyuncu şut atacak oyuncuyu marke etmeye çalışır.Oyuncu şutunu atar atmaz  
A ve B hunilerindeki oyuncular dönen toplar için kaleye koşarlar.alışma daha sonra diğer 
kaleden devam eder.

 Fas

1. Başlama Pozisyonu- Duruş ve topla ilişki
2. Çizgide kalma
3. Çizgiyi terketme
4. Ayakta kalma
5. Teknik – Kurtama ,Savuşturma,Dalma-Dönen Toplar

Anahtar Faktörler



SAVUNMA BÖLGESİNDE OYUN – Dar Alan Oyunu (S:S:G)

  

Organizasyon

OyunAlanı- 70-X50 metre

Malzeme – İki kale, Huni,Yelek, Yeter sayıda oyuncu

Oyuncular:8v8 Kaleci dahil (Diziliş 3.2.2 şeklinde) – Hücum oyuncuları rakip savunmayı 
zorlar Orta sahada 2v2

Başlama:Sarı orta saha oyuncusu kendi hücum oyuncusuna topu verir ve oyun başlar. 
Rakip takım topu kazanmaya çalışır.

Aşama- Antrenör önemli noktaları yapıcı bir şekilde uygular.Daha fazla serbest oıyun 
oynatmaya çalışır.



Anahtar Faktörler

Oyuncular her an uyanık ve kafaları yukarıda olmalı:    

-  Orta saha oyuncuları sürekli olarak destak koşuları ve perdeleme yapmalı.

-  Hücum oyuncuları kaybettikler pozisyonların ardından yeni hücuma adapte olabilmek 
için derhal top kazanmaya çabalamalıdır.Her zaman imkan bulamasalar bile daima kaleyi 
düşünmelidirler.

 -  Yine hücum oyuncuları rakip savunma oyuncularını yakalamaya ve onları durdurmaya 
çalışmalı ve bütünlük gösteren bir takım haline dönüşmelerini engellemelidir.

 Derinlemesine oynayan oyuncuların sorumlulukları:

 -  Merkez hücumculara çok çabuk oynanmalı – Orta saha oyuncularının hareketlerine 
bağlı olarak.

- Orta alanın geniş olarak kullanılması ve gerekli desteğin yapılması
- Kaleci ve savunma oyuncuları gerek savunma gerekse de destekleme pozisyonlarında 

çok bilinçli olmalıdır.

 Orta saha ve hücum oyuncularının sorumlulukları

  -   Alan yaratma ve top almadaki hareketleri doğru mu?

- Baskı altında topu aldıklarında pozisyonlarını koruyabiliyorlar mı?
- Topu aldıkları bölgelerdeki risk faktörlerini kabul edilebilir şekilde uyguluyorlar mı?

 -    3’üncü bölgedeki pas oyunları ve gol bölgesine girişteki  temel kuralları düzenli bir 
biçimde uyguluyorlar mı?



LEVEL 3: THEORY TOPIC - INJURY RECOGNITION & IDENTIFICATION

This topic can be discussed on the WORLD CLASS COACHING Discussion Forum -
click here to go directly to the topic.

In coaching, and indeed playing, injuries will inevitably occur.
To minimise these however, we need, as coaches, to be aware and prepared for most, if 
not ALL eventualities.

We therefore need to first concentrate on our training methods and whether or not they 
impact on player’s safety.
The points to be aware of are:
* THE VENUE (good surface, free of any dangers etc)
* ADEQUATE EQUIPMENT
* DURATION OF SESSION (age determined)

Overtraining is equally responsible for many unforced injuries which leads to loss of 
technique.
Inadequate fluid intake is also a consideration that must be observed and should be 
taken prior, during and after training.

The warm-up is also a vital part of ANY activity and there must be a phase of getting the 
body ready for the activity designated and one that is age relevant.

IDENTIFYING INJURIES
When you are on the sidelines and coaching your team either in practice or in a full 
match, recognition of any injuries that occur to players is a vital skill to acquire.

The acronym SALTAPS is one that will aid all those who are responsible for treating any 
player on the field who may have incurred an injury.

S= SEE THE INJURY OCCUR
A= ASK THE PLAYER QUESTIONS ABOUT THE INJURY ( or A.B.C. for unconscious player 
Airway, Breathing, Circulation checks)
These questions could be the obvious " Where is the pain?", " Was it a kick or did you 
twist it?", "Did it hurt as you landed/fell/jumped/dived?" etc.
L= LOOK AT THE INJURY
T= TOUCH (Palpate the injured part)
A= ACTIVE MOVEMENTS FROM THE PLAYER
(ask them if they can stand up and move the injured body part/finger/toe/head unaided 
etc)
P= PASSIVE MOVEMENTS BY THE PHYSIOTHERAPIST 
S= STRENGTH (Players movements resisted by the physio (The Physio moves the injured 
part without the players help and asked to put weight on both feet/ pull both arms/ walk 
normal)

Ask what happened?
Ask to actively move the injured limb
If they cant move it = remove from pitch unless not qualified
Seek professional help
If in doubt, remove from pitch

http://www.worldclasscoaching.com/cgibin/ubbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=1;t=001518


If suspected injury to spine, back or head= DON'T MOVE

THREE GRADES OF INJURY
1.MINOR =Player continues to play
2.MODERATE=Restricted Movements -Not to continue to play-Leave the Field of Play)
3.MAJOR=No movement/Little or no movement

If possible, help the player to stand > Then stand unaided > Walk > Jog > Run

WHAT TO DO FOR AN INJURY

Use PRICE acronym
P=PROTECTION....Instruct player to stop activity
R=REST..........48 hrs minimum: Raise injured limb, continual ice treatment
I=ICE...........Blood flow restriction
C=COMPRESSION...Blood flow restriction, reduce debris - 10 minutes in any one hour 
release

Injuries can be...

EXTRINSIC = Overload Injury from an OUTSIDE force
or...
INTRINSIC = Overload Injury from an INTERNAL force
E=ELEVATION

THE RECOVERY LADDER

Immediately on the field
(First Aid/SALTAPS)
----------------------

Acute Stage

PRICE - 0 > 48 hrs
----------------------

Sub-Acute Stage

1. Contrast Bathing
2. Active Movements
3. Passive Stretching > 3-7 days
----------------------

Active Rehabilitation

1.Active Mobilization
2.Active Strength exercises
3.Dynamic exercises
To include balance/Co-ordination Timing/Endurance work > 7/10 days
----------------------

Functional Rehabilitation Stage

1.Functional Work ( Straight line walking/jogging/running)

2.To include Rotational work (Turning/zig zags, figure 8's etc)



3.Functional Strength work

----------------------

HEAD INJURIES

Head Injuries are the most serious ones that you will be dealing with.

They include:

CONCUSSION:
Test -reaction of pupils to light if pupils reduce = Remove player from Field Of Play. 
If NOT = Seek medical Advice

UNCONSCIOUSNESS
Priorities -A,B,C, Get to Hospital (call emergency services)
Do NOT remove from Field Of Play

HEAD WOUND
May bleed badly. Reassure player. Clean wound. Remove from Field Of Play

NECK & BACK INJURY
If unsure or suspect injury=Phone for Ambulance
Unless trained, just try and support the head, neck & back and keep player warm (cover 
with a contact, etc).
Prevent unwanted movement and await Ambulance
Do NOT allow player to move.

WRIST AND HAND
Common with Goalkeepers -Place hand in cold water and elevate. Remove from Field Of 
Play unless Fitness testing is adequate.

MUSCLE/TENDON/LIGAMENT INJURIES
These unseen injuries are only treatable off the Field Of Play.

They are graded as;

1st Degree (Mild)........Minor signs and symptoms of Inflammation

2nd Degree (Moderate)....Noticeable signs and symptoms of Inflammation

3rd Degree (Severe)......Severe signs and symptoms of Inflammation

 


