
 

 
 

 

Brazilian Soccer Schools (BSS), czyli Brazylijskie Szkółki Piłkarskie, to jedna z 

największych na świecie sieci szkół, która dzięki specjalnie opracowanemu 

systemowi treningów kształci młodych zawodników, rozwijających się w stylu 

brazylijskiego futbolu. Radość z gry, pielęgnowanie talentu, rozwijanie do perfekcji 

umiejętności technicznych - te wartości towarzyszą nam na każdym treningu. 
 

GRAJ PIĘKNIE 

BSS kontynuuje wspaniałą tradycję futbolu brazylijskiego, kształcąc wytrwałych, 

pracowitych i zdolnych do poświęceń zawodników, którzy po prostu grają pięknie i z 

pasją.  

 
PIŁKARZ DOSKONAŁY 

Filozofia naszych treningów opiera się na rozwoju zawodników pod kątem 

swobodnego posługiwania się piłką oraz aspektów fizycznych piłkarza, które pozwolą 

na wyróżnianie się w przyszłości w prawdziwej grze. Celujemy w rozwój zawodników 

do poziomów wcześniej niespotykanych, być może takich, o których się wcześniej 

nikomu nie śniło, tworząc piłkarza kompletnego. 
 

TECHNIKA PIŁKARSKA 

Największy nacisk kładziemy na rozwój techniki, jednak wraz z dorastaniem 

zawodników coraz więcej czasu przeznacza na trening fizyczny, sytuacje boiskowe i 

taktykę. Założenie indywidualnego rozwoju w BSS odzwierciedla rosnącą wraz z 

wiekiem dziecka liczbę godzin treningowych, w czasie których, dzięki powtarzalności 

ćwiczeń, zawodnicy rozwijają zarówno podstawowe, jak i najbardziej skomplikowane 

umiejętności. 
 

 

 

 



 

 

Korzyści 

SPECJALNA PIŁKA 

Specjalna piłka, którą gramy oraz mniejszy obszar gry to czynniki, które mają 
największy wpływ na rozwój najbardziej pożądanych cech u piłkarzy: „szybkich stóp”, 
kreatywnego podawania, niekonwencjonalnego poruszania się, umiejętności odbioru 

i dryblingu oraz chronienia piłki przed ciągłym pressingiem. 
 

ROZWÓJ TECHNIKI PIŁKARSKIEJ 

Uczymy szybkości podejmowania decyzji i umiejętności panowania nad piłką. 
Podczas treningów rozwijamy 147 umiejętności piłkarskich, podzielonych na siedem 

obszarów głównych 
 

TRENINGI 

Sesje treningowe w BSS są dostosowane do wieku zawodnika. Typowa godzinna 
sesja podzielona jest na tercje: indywidualna praca z piłką, ćwiczenia w parach oraz 

gra. Sesje i gra są bardzo intensywne, z ograniczonymi przerwami. 
 

KONTAKT Z RÓWIEŚNIKAMI 

Pokazujemy, jak grać w zespole, jak na boisku zachowywać się w zgodzie z 
zasadami fair play. Podczas treningów dzieci uczą się współpracy, szacunku dla 

przeciwnika, nawiązują też nowe znajomości i przyjacielskie relacje. 
 

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE 

Do każdego naszego zawodnika podchodzimy w indywidualny sposób. Przyglądamy 
się zaletom i umiejętnościom młodych graczy, poznajemy ich i z każdym pracujemy 

indywidualnie. 
 

ŚLEDZENIE POSTĘPÓW W ROZWOJU DZIECKA 

Skill Badge Scheme to zunifikowany system oceny, z którego korzystamy przy 
określeniu poziomu umiejętności zawodnika. Przeprowadzamy regularne testy, które 

stanowią swoistą historię rozwoju umiejętności piłkarskich poszczególnych 
zawodników. 

 

KONFRONTACJA ZDOBYTYCH UMIEJĘTNOŚCI 

Tworzymy warunki i możliwości do rywalizacji sportowej, dostoswanej do wieku 
dziecka. W najmłodszych grupach podczas treningów. W starszych grupach 

sprawdzamy się podczas organizowanych sparingów wewnętrznych oraz rozgrywek 
z klubami spoza BSS. 


