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1. KOMPLEKSOWY SYSTEM SZKOLENIA
DLA KLUBÓW PIŁKARSKICH

IFG to innowacyjny system szkolenia dla klubów piłkarskich, oparty na najlepszych portu-

galskich rozwiązaniach, wykorzystywany między innymi przez Benficę Lizbona. IFG to 

kompleksowe podejście do treningu piłkarskiego i wszechstronnego rozwoju zawodników, 

bazując na 10 Fundamentach Gry. System IFG wyróżnia się podejściem pedagogicznym i 

coachingowym, które wynikają z Nielinearnej Pedagogiki – wskazujemy zawodnikom 

konkretne cele do zrealizowania, nie narzucając im jednej drogi.  Dzięki temu IFG wspiera 

szkolenie zawodników kreatywnych, nieszablonowych i rozumiejących grę. 

Fundamenty Gry to zbiór zasad, dający zawodnikom możliwość szybkiego rozwiązania 

problemów taktycznych, z którymi spotykają się w sytuacjach boiskowych. Występują one 

w dwóch fazach – atakowania oraz bronienia. Do tych, które zalicza się w fazie ofensywnej 

należą: Postęp, Ofensywna asekuracja, Mobilność, Przestrzeń oraz Jedność Ofensywna. W 

defensywie natomiast są to: Powstrzymanie, Defensywna Asekuracja, Równowaga, 

Koncentracja oraz Jedność Defensywna. 

Oferta IFG dla klubów to zindywidualizowane podejście, szerokie wsparcie merytoryczne i 

organizacyjne, które pozwoli nie tylko podnieść poziom sportowy, ale także rozwijać klub w 

takich obszarach, jak zarządzanie i organizacja drużyn, komunikacja z rodzicami i zawodni-

kami czy 



Jest to metoda pracy, w której główny nacisk kładzie się na cel, a nie na sposób wykonania 

określonego zadania czy ćwiczenia. Ideą nielinearnej pedagogiki jest ukazanie różnych 

dróg dojścia do określonego celu oraz zwrócenie uwagi na brak idealnego wzorca ruchowe-

go i wzorowego rozwiązania w sytuacjach boiskowych. Nielinearna dlatego, że każdy 

zawodnik rozwija się w sposób indywidualny, co powinno być odpowiednio stymulowane 

w treningu. W tej koncepcji trener pełni rolę doradcy (poprzez ukierunkowane odkrywanie i 

coaching – zadawanie pytań, odpowiednie modelowanie grami), który wspiera zawodnika 

w jego drodze rozwoju i zrozumienia piłki nożnej. Nielinearna Pedagogika jest nieodłącz-

nym elementem Systemu IFG, łącząc zrozumienie Fundamentów Gry z indywidualnym 

podejściem do zawodników, coachingiem i nauką poprzez grę. 

System IFG powstał w oparciu o doświadczenia wiodących portugalskich klubów piłkar-

skich, a także polskich akademii, które od lat z powodzeniem wdrażają Fundamenty Gry w 

codziennym treningu.

IFG jest dedykowany zarówno dla profesjonalnych klubów i 

akademii, jak i dla lokalnych szkółek grassroots, skupiających się 

na promocji aktywności fizycznej. W ramach IFG stworzone 

zostały ścieżki rozwoju, które umożliwiają podnoszenie umiejęt-

ności piłkarskich w oparciu o Fundamenty Gry, dostosowane do 

poziomu zaawansowania zawodników. 

2. NIELINEARNA PEDAGOGIKA
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Zarządzanie

3.

Cele i korzyści wprowadzenia IFG:

› Profesjonalizacja szkolenia i podniesienie poziomu sportowego

› Usprawnienie zarządzania klubem

› Ułatwienie pracy trenerów

› Wprowadzenie modelu gry i standaryzacja pracy

› Kreowanie wizerunku nowoczesnego, profesjonalnego klubu

› Pozyskiwanie nowych zawodników

OFERTA DLA KLUBÓW
Ludzie

Trening



4. IFG FUN

Indywidualne Fundamenty Gry Fun to propozycja dla klubów, które zachęcając dzieci i 

młodzież do uprawiania piłki nożnej, chcą również podnosić systematycznie poziom sporto-

wy i wdrażać specjalnie dobrane Fundamenty Gry do treningu. System IFG FUN jest dosto-

sowany do zawodników w wieku już od 5 do 12 roku życia!

IFG FUN to:

› Założenia modelu szkolenia

› Cykl edukacyjny dla trenerów IFG Coaching Basic 

 › Moduł 1:

 › Moduł 2:

 › Moduł 3:

› Konspekty treningowe:

 › 2 konspekty tygodniowo dla grupy wiekowej U5-U7

 › 2 konspekty tygodniowo dla grupy wiekowej U8-U9

 › 2 konspekty tygodniowo dla grupy wiekowej U10-U11

 › 2 konspekty tygodniowo dla grupy wiekowej U12-U12

› Publikacja „Fundamenty Gry” dla trenerów

› Akademia Piłkarska Online – cykl materiałów szkoleniowych i zadań domowych dla  

  zawodników do realizacji w formie online

› Udział w konferencji FootballPro Coaching na preferencyjnych warunkach

Po zrealizowaniu cyklu edukacyjnego trenerzy uzyskują licencję i certyfikat IFG Coaching 

Basic, uprawniający do prowadzenia treningów w metodologii IFG.



IFG PRO to zaawansowany system szkolenia, dla klubów prowadzących profesjonalne szkolenie dzieci i 

młodzieży. Obejmuje pełen pakiet Fundamentów Gry, które poprzez szkolenia, treningi i materiały edukacyjne 

są wdrażane w codziennych treningach i w pracy trenerów. 

IFG PRO wyróżnia wysoki poziom indywidualizacji – w ramach współpracy stanowimy dedykowane wsparcie 

dla trenerów poprzez konsultacje, szkolenia czy rozmowy. Oprócz gotowych narzędzi i rozwiązań, klub otrzy-

muje wsparcie mentoringowe dla kadry trenerskiej.

W ramach pakietów IFG PRO kluby zyskują także wsparcie marketingowo-organizacyjne, w zakresie działań 

promocyjnych, zarządzania grupami treningowymi, komunikacji z rodzicami i zawodnikami. 

W ramach systemu IFG PRO stworzona została również ścieżka IFG PRO+, która jest najwyższym pakietem 

wsparcia i obejmuje szereg dodatkowych świadczeń sportowo-organizacyjnych. 

IFG PRO

IFG PRO to system szkolenia dla klubów skupiających się na szkoleniu dzieci i młodzieży, które szukają możli-

wości wprowadzenia nowej jakości i standardów w pracy szkoleniowej na topowym poziomie. 

Decydując się na IFG PRO otrzymujesz:

› Wdrożenie metodologii IFG w dwóch wybranych grupach treningowych w kategoriach U8-U12

› Założenia modelu szkolenia

› Konspekty treningowe i cele szkolenia

› Cykl edukacyjny dla trenerów IFG Coaching Basic 

 › Moduł 1:

 › Moduł 2:

 › Moduł 3:

› 1 szkolenie stacjonarne w klubie z Trenerem-Mentorem w ciągu roku

5. IFG PRO

› Nadzór merytoryczny nad treningami – konsultacje online z Trenerem-Mentorem 

 (2 godziny w miesiącu do wykorzystania przez klub)

› Materiały edukacyjne z zakresu zarządzania i marketingu min:

› Organizacja drużyny

› Komunikacja z rodzicami i zawodnikami

› Działania marketingowe – media społecznościowe, oferta sponsoringowa

› Konsultacje online z opiekunem IFG w zakresie zarządzania/marketingu 

 (2 godziny w miesiącu do wykorzystania przez klub)

› Program stażowy dla trenerów i osób zarządzających w klubach partnerskich IFG

› Publikacja „Fundamenty Gry” – 2 egzemplarze dla trenerów

› Akademia Piłkarska Online – cykl materiałów szkoleniowych i zadań domowych dla zawodników

 do realizacji w formie online

› Udział w konferencji FootballPro Coaching na preferencyjnych warunkach

Po zrealizowaniu cyklu edukacyjnego trenerzy uzyskują licencję i certyfikat IFG Coaching Basic, uprawniający 

do prowadzenia treningów w metodologii IFG. Trenerzy mają następnie możliwość dalszego podnoszenia 

kompetencji w ramach ścieżki rozwoju IFG Coaching i zdobywania kolejnych licencji.

W związku ze specyfiką systemu IFG i maksymalnie indywidualnym podejściem do każdego klienta, w sezonie 

2020/2021 oferujemy maksymalnie 8 pakietów IFG PRO. W razie zainteresowania objęcia systemem IFG 

większej liczby grup treningowych, przygotujemy wycenę indywidualną. 



IFG PRO to zaawansowany system szkolenia, dla klubów prowadzących profesjonalne szkolenie dzieci i 

młodzieży. Obejmuje pełen pakiet Fundamentów Gry, które poprzez szkolenia, treningi i materiały edukacyjne 

są wdrażane w codziennych treningach i w pracy trenerów. 

IFG PRO wyróżnia wysoki poziom indywidualizacji – w ramach współpracy stanowimy dedykowane wsparcie 

dla trenerów poprzez konsultacje, szkolenia czy rozmowy. Oprócz gotowych narzędzi i rozwiązań, klub otrzy-

muje wsparcie mentoringowe dla kadry trenerskiej.

W ramach pakietów IFG PRO kluby zyskują także wsparcie marketingowo-organizacyjne, w zakresie działań 

promocyjnych, zarządzania grupami treningowymi, komunikacji z rodzicami i zawodnikami. 

W ramach systemu IFG PRO stworzona została również ścieżka IFG PRO+, która jest najwyższym pakietem 

wsparcia i obejmuje szereg dodatkowych świadczeń sportowo-organizacyjnych. 

IFG PRO

IFG PRO to system szkolenia dla klubów skupiających się na szkoleniu dzieci i młodzieży, które szukają możli-

wości wprowadzenia nowej jakości i standardów w pracy szkoleniowej na topowym poziomie. 

Decydując się na IFG PRO otrzymujesz:

› Wdrożenie metodologii IFG w dwóch wybranych grupach treningowych w kategoriach U8-U12

› Założenia modelu szkolenia

› Konspekty treningowe i cele szkolenia

› Cykl edukacyjny dla trenerów IFG Coaching Basic 

 › Moduł 1:

 › Moduł 2:

 › Moduł 3:

› 1 szkolenie stacjonarne w klubie z Trenerem-Mentorem w ciągu roku

› Nadzór merytoryczny nad treningami – konsultacje online z Trenerem-Mentorem 

 (2 godziny w miesiącu do wykorzystania przez klub)

› Materiały edukacyjne z zakresu zarządzania i marketingu min:

› Organizacja drużyny

› Komunikacja z rodzicami i zawodnikami

› Działania marketingowe – media społecznościowe, oferta sponsoringowa

› Konsultacje online z opiekunem IFG w zakresie zarządzania/marketingu 

 (2 godziny w miesiącu do wykorzystania przez klub)

› Program stażowy dla trenerów i osób zarządzających w klubach partnerskich IFG

› Publikacja „Fundamenty Gry” – 2 egzemplarze dla trenerów

› Akademia Piłkarska Online – cykl materiałów szkoleniowych i zadań domowych dla zawodników

 do realizacji w formie online

› Udział w konferencji FootballPro Coaching na preferencyjnych warunkach

Po zrealizowaniu cyklu edukacyjnego trenerzy uzyskują licencję i certyfikat IFG Coaching Basic, uprawniający 

do prowadzenia treningów w metodologii IFG. Trenerzy mają następnie możliwość dalszego podnoszenia 

kompetencji w ramach ścieżki rozwoju IFG Coaching i zdobywania kolejnych licencji.

W związku ze specyfiką systemu IFG i maksymalnie indywidualnym podejściem do każdego klienta, w sezonie 

2020/2021 oferujemy maksymalnie 8 pakietów IFG PRO. W razie zainteresowania objęcia systemem IFG 

większej liczby grup treningowych, przygotujemy wycenę indywidualną. 



IFG PRO+ to najwyższy poziom integracji klubu z metodologią Fundamentów Gry. 

Poza wdrożeniem systemu szkolenia i wykorzystaniem środków treningowych IFG, 

kluby otrzymują szerokie wsparcie sportowe i organizacyjne – program stażowy w 

polskich i zagranicznych klubach, wizytacje, materiały specjalistyczne z zakresu 

dietetyki, motoryki czy treningu mentalnego, a także stałą opiekę dedykowanego 

koordynatora IFG, który pełni zarazem funkcję mentora i edukatora. 

Decydując się na IFG PRO+ otrzymujesz: 

› Wdrożenie metodologii IFG w czterech wybranych grupach treningowych w  

  kategoriach U8-U12

› Założenia modelu szkolenia

› Konspekty treningowe i cele szkolenia

› Cykl edukacyjny dla trenerów IFG Coaching Basic 

 › Moduł 1:

 › Moduł 2:

 › Moduł 3:

› 1 szkolenie stacjonarne w klubie z Trenerem-Mentorem w ciągu roku

› Nadzór merytoryczny nad treningami – konsultacje online z Trenerem-Mentorem 

 (4 godziny w miesiącu do wykorzystania przez klub)

› Analiza wideo treningów z Trenerem-Mentorem

› Wizyta studyjna w klubie – weryfikacja pracy trenerów „na żywo” (1 raz w roku)

 › Materiały edukacyjne z zakresu zarządzania i marketingu min: Organizacja  

  drużyny

 › Komunikacja z rodzicami i zawodnikami

 › Działania marketingowe – media społecznościowe, oferta sponsoringowa

› Konsultacje online z opiekunem IFG w zakresie zarządzania/marketingu 

 (2 godziny w miesiącu do wykorzystania przez klub)

› Program stażowy dla trenerów i osób zarządzających w klubach partnerskich

 IFG

› Publikacja „Fundamenty Gry” – 4 egzemplarze dla trenerów

› Akademia Piłkarska Online – cykl materiałów szkoleniowych i zadań domowych  

 dla zawodników do realizacji w formie online

› Opieka koordynatora IFG

› Udział w konferencji FootballPro Coaching na preferencyjnych warunkach

Po zrealizowaniu cyklu edukacyjnego trenerzy uzyskują licencję i certyfikat IFG 

Coaching Basic, uprawniający do prowadzenia treningów w metodologii IFG. Trene-

rzy mają następnie możliwość dalszego podnoszenia kompetencji w ramach ścieżki 

rozwoju IFG Coaching i zdobywania kolejnych licencji. 

W związku ze specyfiką systemu IFG i maksymalnie indywidualnym podejściem do 

każdego klienta, w sezonie 2020/2021 oferujemy maksymalnie 4 pakiety IFG PRO+. 

6. IFG PRO+



Elementy pakietu

Założenia modelu szkolenia

Cykl webinarów dla trenerów IFG Coaching Basic

Konspekty treningowe

Publikacja „Fundamenty Gry”

Akademia Piłkarska Online – cykl materiałów szkoleniowych i zadań 

domowych dla zawodników do realizacji w formie online

Udział w konferencji FootballPro Coaching na preferencyjnych warunkach

Wsparcie we wdrożeniu metodologii IFG w  wybranych grupach 

treningowych w kategoriach U8-U12

Nadzór merytoryczny nad treningami – konsultacje online z 

Trenerem-Mentorem (2 godziny w miesiącu do wykorzystania przez klub)

Analiza wideo treningów

Program stażowy dla trenerów i osób zarządzających 

w klubach partnerskich IFG

Opieka koordynatora IFG

Wizyta studyjna w klubie – weryfikacja pracy trenerów „na żywo”

(1 raz w roku)

Szkolenie stacjonarne z Trenem-Mentorem

Materiały edukacyjne z zakresu zarządzania i marketingu

Konsultacje online z opiekunem IFG w zakresie zarządzania/marketingu 

(2 godziny w miesiącu do wykorzystania przez klub)

Koszt

Jesteś zainteresowany dedykowanym pakietem dla Twojego klubu? 

Zapytaj o ofertę indywidualną.

IFG Fun

Tak

Tak

Tak

1 publikacja

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

1500 zł 

netto/miesięcznie

IFG PRO

Tak

Tak

Tak

2 publikacje

Tak

Tak

2 grupy treningowe

2 godziny w miesiącu do 

wykorzystania przez klub

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

2900 zł

netto/miesięcznie

IFG PRO+

Tak

Tak

Tak

4 publikacje

Tak

Tak

4 grupy treningowe

4 godziny w miesiącu do 

wykorzystania przez klub

1 trening w miesiącu

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

4500 zł

netto/miesięcznie

7. Pakiety



8. IFG PLAYER

IFG Player to program treningów indywidualnych dla zawodników od 7 roku życia, które 

podnoszą kwalifikacje młodego piłkarza. Szkolenie zawodników opiera się na specjalnie 

przygotowanym programie nauczania i doskonalenia umiejętności piłkarskich. Indywidual-

ne treningi piłkarskie objęte naszym autorskim programem są doskonałym uzupełnieniem 

zajęć, zarówno dla pojedynczego zawodnika, jak i dla całych drużyn w klubie sportowym.

Program IFG Player składa się z czterech obszarów: treningu piłkarskiego, zajęć dodatko-

wych, zadań domowych oraz monitoringu postępu zawodnika. Trening piłkarski IFG Player 

bazuje na trzech elementach: indywidualnych ćwiczeniach zawodnika poprawiających jego 

sprawność ogólną i zapobiegających urazom, ćwiczeniach kształtujących fundamenty takie 

jak szybkość, podania i przyjęcia piłki oraz z gry 1na1 i końcowej, która łączy sobie wszystkie 

elementy wykonywane podczas treningu.

Pakiet IFG Player obejmuje:

› Cykl webinarów dla trenerów:

› Konspekty treningów indywidualnych

› Trening piłkarski (1 raz w tygodniu)

› Testy sprawności piłkarskiej (1 raz na kwartał)

› Zajęcia dodatkowe (1 raz w miesiącu)

› Zadania domowe (po każdym treningu)

› Udział jednego trenera w szkoleniu IFG Player

Koszt: 900 zł netto/miesięcznie



IFG Coaching to system edukacyjny dla trenerów piłkarskich, który umożliwia wdrażanie innowacyjnej metodologii Fundamentów Gry w klubach i akademiach piłkarskich. 

Łącząc elementy treningu piłkarskiego IFG, coachingu i Nielinearnej Pedagogiki, pomagamy podnosić kompetencje trenerskie i rozwijać umiejętności szkoleniowe. 

System IFG Coaching składa się z dwóch 3-stopniowej ścieżek rozwoju. Pierwsza z nich dedykowana jest dla trenerów pracujących w klubach, które wdrażają metodologię IFG. 

Druga przeznaczona jest dla trenerów, którzy chcą poszerzać swój warsztat, jednak nie pracują w metodologii IFG w swoim klubie. 

9. IFG COACHING



10. ŚCIEŻKA ROZWOJU DLA KLIENTÓW IFG

› Uzyskiwana przez trenerów  
 pracujących w metodologii IFG  
 Fun, IFG PRO, IFG PRO+ po  
 zakończeniu cyklu
 edukacyjnego.
› Koszt: bezpłatnie, w ramach  
 pakietu Systemu IFG dla klubu
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› Uzyskiwana przez
 trenerów po roku pracy w  
 metodologii IFG Fun, IFG PRO  
 lub IFG PRO+.
› Koszt: bezpłatnie, w ramach  
 pakietu Systemu IFG dla
 klubu
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› Uzyskiwana przez trenerów
 po dwóch latach pracy
 w metodologii IFG PRO lub IFG  
 PRO+, pozytywnym zaliczeniu  
 wizytacji treningu przez   
 Trenera-Mentora oraz zdaniu  
 egzaminu teoretycznego
› Koszt: 399 zł 
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11. ŚCIEŻKA ROZWOJU DLA POZOSTAŁYCH OSÓB

› Cykl webinarów składający się  
 z X modułów
› Test teoreryczny
› Indywidualna konsultacja
 z Trenerem-Mentorem
› Koszt: 499
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› Cykl webinarów składający
 się z X modułów
› Test teoreryczny
› Indywidualna konsultacja
 z Trenerem-Mentorem
› Analiza wideo treningu   
 prowadzonego przez Trenera
› Koszt: 899
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› Cykl webinarów składający
 się z X modułów
› Test teoreryczny
› Indywidualna konsultacja
 z Trenerem-Mentorem
› Analiza wideo treningu
› Wizytacja Trenera-Mentora na  
 treningu
› Staż w klubie pracującym w  
 metodologii IFG
› Koszt: 1999IF
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