
 
Kryteria naborowo-selekcyjne dla kandydatów do klasy sportowej – piłka nożna  

w Gimnazjum nr 16  im. Fryderyka Chopina w Lublinie   
do Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży na rok szkolny 2016/2017 

 
Zawodnicy klubów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej/staż zawodnika – minimum 2-3 lata 

premiowana jest przynależność do reprezentacji Lubelskiego Związku Piłki Nożnej  
 

Zawodnicy - rocznik 2003 
 
1. Stan zdrowia: brak przeciwwskazań zdrowotnych orzeczony przez specjalistyczną placówkę 

medycyny sportowej - aktualne badania lekarskie jak dla zawodnika piłki nożnej w klubie. 
2. Opinie trenera klubowego o poziomie sportowym zawodnika, opinia z obserwacji przez 

trenerów reprezentacji Lubelskiego ZPN w turniejach, meczach mistrzowskich  
w rozgrywkach klubowych, w konsultacjach, meczach kontrolnych i mistrzowskich 
reprezentacji LZPN. 

 
3. Wyniki prób testów sprawności ogólnej: 
 

 bieg na 50m (2 próby) czas mierzony ręcznie* z dokładnością do 1/10 sekundy 

 bieg wahadłowy 4x10m z przenoszeniem klocków (2 próby) czas mierzony ręcznie  

z dokładnością do 1/10 sekundy 

 skok w dal z miejsca (2 próby) 
 

* możliwość pomiaru fotokomórką // punktacja wg Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. 
 
4. Wyniki prób testów sprawności specjalnej: 
 

Żonglerka, przyjęcia piłki, zwody, prowadzenie piłki (nr 4) w kwadracie 20 m x20 m.,  
gdzie ustawione są pachołki - na prowadzenie piłki: slalomem, po prostej, na ominięcie ze zwodem  
- żonglerkę rozpoczynamy nogą z piłki leżącej -żonglerka i przyjęcie piłki z żonglerki do boiska, 
prowadzenie piłki i wykonywanie zwodów przy ominięciu pachołków, prowadzenie piłki w slalomie 
między pachołkami, prowadzenie piłki po prostej na wyznaczonym odcinku (po rozpoczęciu żonglerki, 

prezentacji przyjęć, kolejne ćwiczenia w dowolnej kolejności, przeplatane żonglerką). Wszystkie ćwiczenia 
wykonywane w oznaczonym kwadracie /czas na wykazanie się umiejętnościami technicznymi  
wynosi 2-3 minuty. 

 Ocena szkolna 1-6. Ocena 6, bardzo dobre panowanie nad piłką przy żonglerce prawą 
 i lewą nogą, wykonywanie w/w ćwiczeń lewą i prawą nogą (ocenia 2-3 szkoleniowców). 
 
Strzał do bramki z piłki stojącej.  
- strzały wykonujemy na bramkę pełnowymiarową 7,32 m x 2,44 m. podzieloną na sektory (2 sektory 
boczne A - po 2 m od słupka – wiszącym pachołkiem). Sześć piłek (nr 4) ustawiamy na wysokości 
16,5 m. na przeciwko bramki i w odległości 1 m od siebie (strzał dowolną nogą).  
Maksymalna ilość punktów do zdobycia:  6 pkt. 

 
     Prowadzenie piłki slalomem (2 próby) /dla zawodników lewonożnych odcinek 2 m.+2 m. ustawiony  

       w odwrotnym kierunku (w lewo od miejsca startu) 
- zawodnik prowadzi piłkę (nr 4) po wyznaczonym torze (40 metrów) wg schematu; 
- czas mierzony ręcznie z dokładnością do 1/10 sekundy; 

        Wynik końcowy to czas pokonania dystansu w przeliczeniu na punkty: 
poniżej 20 sekund – 6 pkt. 
20,0 – 21,0 – 5 pkt. 
21,1 – 22,0 – 4 pkt. 
22,1 – 23,0 – 3 pkt. 
23,1 – 24,0 – 2 pkt 
powyżej 24 sekund – 1 pkt. *-dostosowanie czasu i punktacji do wyników grupy po sprawdzianie. 
 

 

 

 



 
 

     Zagranie - przerzut na dokładność z odległości 25 m. w kwadrat 5x5 m. 
      (ćwiczenie – sprawdzian w dwójkach)  
 
       - zawodnicy ustawienie od siebie w odległości 25 m. poruszają się w oznaczonym polu  
       (kwadrat 5x5 m), zagrywając do siebie piłkę (nr 4) po prowadzeniu (po zagraniu - tor lotu     
       piłki w powietrzu),  liczy się dokładność zagrania – w pole kwadratu w kolejnych 10 zagraniach-    
       przerzutach  wykonywanych do siebie na zmianę przez zawodników dowolną nogą. 
       Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 6 pkt.(10 x piłka trafia w pole kwadratu, lub przyjęta     

jest w polu kwadratu przez zawodnika - współpartnera z próby-sprawdzianu). 
 
     Gra 7x7 lub 8 x 8 (w zależności od ilości zawodników do podziału na grupy do kolejnych 
sprawdzianów).  
     - poziom umiejętności techniczno - taktycznych na podstawie obserwacji w małej grze  
       z bramkarzami, czas gry – do 20 minut, bramki 5x2 m, boisko o wymiarach 45-50x35-40 m.  
       Przy braku bramkarzy gra na polu gry j/w na 4 bramki. Bramki o szer. 2m ustawione na liniach  
       końcowych wyznaczonego boiska, w odległości 5 m. od linii bocznych, oznaczone tyczkami.  
Ocenie gry podlegają: 
Umiejętność gry kombinacyjnej (zmysł do gry), szybkość działania, podejmowania właściwych, 
trafnych decyzji, szybkość z piłką (szybkość specjalna) oraz szybkość lokomocyjna (starty, 
przyśpieszenia), technika, sposób poruszania się, aktywność i kreatywność w grze. 
Ocena szkolna 1-6 (ocenia 2-3 szkoleniowców) 
 

Bramkarze – sprawdzian umiejętności pod nadzorem trenerów bramkarzy / m. in.  
sprawność ogólna - przewrót przód i tył, stanie na rękach, przerzut bokiem, gibkość, koperta; test zwinnościowy, 
bieg sprinterski 5-10-30 m.; test szybkościowy, czas reakcji, skok w dal z miejsca; próba mocy,  
sprawność specjalna – technika gry bramkarza w ofensywie i defensywie. 

 

Za nabór do klasy sportowej w Gimnazjum nr 16 w Lublinie, do GOSSM odpowiedzialny jest  
Lubelski Związek Piłki Nożnej. 

 
TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO KLASY SPORTOWEJ  

ZE SPECJALNOŚCIĄ PIŁKA NOŻNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 – 16 MAJA 2016 (PONIEDZIAŁEK) 
 

Zbiórka uczniów-zawodników, kandydatów do klasy sportowej, rocznik 2003 – GIMNAZJUM nr 16                     
w Lublinie,  ul. Poturzyńska 2: 

- dnia 16.05.2016 r.  (poniedziałek), godz. 10.00, hol przy sali gimnastycznej (wejście od strony boiska i basenu). 
- miejsce sprawdzianów: boisko szkolne, piłkarskie ze sztuczną trawą; 
- niezbędny sprzęt sportowy: koszulka, spodenki, skarpetogetry, ochraniacze, buty piłkarskie, buty z płaską     
  podeszwą do sprawdzianów biegowych na bieżni lekkoatletycznej, bramkarze - pełny sprzęt do gry; 
- dokumenty: legitymacja szkolna lub  paszport, karta zdrowia z klubu lub zaświadczenie od uprawnionego lekarza; 

- inne: długopis, ręcznik, klapki. 
Zaplanowano rozmowę z kandydatami oraz wypełnienie ankiety. 
Przewidywany czas na przeprowadzenie sprawdzianów – od 10

00
 - do 15

00
 

Dla uczestników sprawdzianów przewidziano posiłek ok. godz.12
00

     
                                                                    

                                                                                                              /-/  Tomasz Złomańczuk 
                                                                                                       Koordynator  GOSSM w Lublinie 

Kontakt: tel. 501 694 031,   


