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NOWY WYMIAR TRENINGU
Trening z BlazePod
poprawi refleks,
percepcję, szybkość
reakcji i orientację
przestrzenną Twoich
zawodników.
CZYM JEST BLAZEPOD?
BlazepPod to niezwykle wytrzymałe i czułe
na dotyk pody obsługiwane za pomocą aplikacji. Pody podświetlają się, w zależności
od wybranego przez nas rodzaju treningu.
Urządzenie umożliwia mierzenie czasu reakcji, szybkości i refleksu swoich zawodników
z dokładnością do jednej setnej sekundy i
wprowadza do treningu niezastąpiony i angażujący element rywalizacji.

www.asystent-trenera.pl
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ZALETY TRENINGU Z BLAZEPOD
W PIŁCE NOŻNEJ
Trening z BlazePod pomaga zawodnikom
podejmować lepsze i szybsze decyzje. Przyczynia się to bezpośrednio do zwiększenia
współczynnika posiadania piłki i tworzenia
większej liczby okazji do zdobycia bramki
podczas meczu. Treningi z BlazePod doskonale rozwijają również orientację przestrzenną
piłkarzy, co przekłada się na skuteczniejsze
znajdowanie okazji do podań podczas kontroli
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piłki. Świecące w ośmiu kolorach pody nie
tylko urozmaicą Twój trening, ale i zwiększą
zaangażowanie i motywację zawodników.
APLIKACJA BLAZEPOD
Dogłębna i szczegółowa analiza wyników
pozwoli Ci śledzić postępy zawodników
z dokładnością do jednej setnej sekundy.
Aplikacja posiada ogromną, wciąż rozwijaną bazę gotowych ćwiczeń i banalny w obsłudze kreator treningu.
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STWÓRZ WŁASNY TRENING
Darmowa aplikacja posiada szczegółowy
i łatwy w obsłudze kreator tworzenia treningu. Liczba możliwych konfiguracji sprosta
najbardziej kreatywnym pomysłom – od losowo zapalających się podów, po konkretne
sekwencje. Z BlazePod stworzysz swój własny trening dopasowany do twoich potrzeb
i wymagań, a uniwersalne akcesoria i montaże sprostają najcięższym treningom.
MOŻLIWOŚCI TRENINGU Z BLAZEPOD
Aplikacja posiada bazę ćwiczeń, z której
można korzystać. Wystarczy włączyć jedno
z ćwiczeń w aplikacji, rozstawić pody i kliknąć start. Dostępne są:
• Ćwiczenia indywidualne czy w formie
rywalizacji lub zabawy.
• Ćwiczenia specjalistyczne dla piłki
nożnej i innych dyscyplin oraz ogólne
ćwiczenia fizyczne poprawiające czas
reakcji, percepcję, szybkość, koordynację ruchową, a także ćwiczenia
kształtujące siłę i wytrzymałość.

jak powinno ono wyglądać, oraz grafikę
instruującą, w jaki sposób rozstawić pody.

Banalnie prosta aplikacja pozwala nawet
dzieciom tworzyć własne ćwiczenia bez limitów.

Fantastyczną funkcją jest możliwość
tworzenia własnej bazy ćwiczeń dostosowanej do naszych zawodników oraz celów
szkoleniowych. Takie ćwiczenia zapisujemy,
poszerzając własną bazę ćwiczeń i tworząc
np. autorskie zestawy testów motorycznych
lub technicznych.
Ćwiczenia możemy tworzyć w bardzo
prostej intuicyjnej aplikacji w 4 krokach,
klikając odpowiednio na pytania:
1 – KTÓRY PROGRAM (Random, All at
once, Focus, Home Base, Sequence).
2 – ILE STACJI, ILE PODÓW, ILU ĆWICZĄCYCH.
3 – ZASADA GASZENIA PODÓW (dotykiem czy na czas).
4 – DŁUGOŚĆ ĆWICZENIA, LICZBA SERII.

PROGRAMY BLAZEPOD
Random – idealny program do poprawy refleksu czy czasu reakcji. Kiedy zaświeci się pod, trzeba jak najszybciej go
zgasić poprzez dotyk. Ustawienia dotyczące kolorów, opóźnienia w zapalaniu czy
dodatkowych mylących kolorów, a także
opcje rywalizacji z przeciwnikiem, gdzie
każdy zawodnik gasi jedynie swoje kolory.
Pody możemy dowolnie rozstawiać na ziemi, przyczepiać do ściany czy każdej innej
powierzchni. Ogranicza nas tylko nasza
wyobraźnia. Oczywiście w systemie są już
gotowe rozwiązania i zaprogramowane
ćwiczenia oraz testy w systemie Random.
Pełna analiza wyników każdego zawodnika pozwala śledzić progres i rywalizację.

Zestaw TRAINER
6 podów
6 adapterów do mocowania podów
6 pasków do adapterów
6 przyssawek do adapterów

W aplikacji dodaje się zawodników
i wszystkie wyniki są zapisywane, tworząc
bazy danych, ranking oraz porównanie wyników w celu analizy postępów każdego
zawodnika. Można monitorować postęp,
jak też prowadzić rywalizację, motywując
do przekraczania swoich limitów. Każde
z gotowych ćwiczeń ma film obrazujący,
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Ćwiczenie 1 (Random)
Setup/ustawienie:
Kwadrat o boku 10 m, pody na wierzchołkach i dodatkowo jeden na środku,
dwóch zawodników, jeden ma piłkę.
Pozycja wyjściowa:
Jeden z zawodników z piłką ustawiony
na jednym z boków, drugi na przeciwległym
boku bez piłki.
Przebieg ćwiczenia:
Pody zapalają się losowo. Kiedy zapali się
jeden z podów zawodnik bez piłki biegnie do
niego a drugi zawodnik zagrywa piłkę do tego
poda, w zależności od koloru, po podłożu lub
górą. Zawodnik bez piłki przyjmuje ją i odgrywa z powrotem. Następnie wraca na pozycję
startową i całe ćwiczenie jest powtarzane.

All at once – ten program pozwala zapalać jednocześnie więcej niż jeden pod,
np. 4 pody, które trzeba następnie zgasić
poprzez dotknięcie lub zgasną same po
określonym czasie. Jest to bardzo dobry
program do planowania treningu i podświetlania, np. pola gry, które będzie świeciło
przez określony czas, po którym zmieni kolor lub podświetli się inne pole oznaczone
podami. Pozwala to projektować ćwiczenia
tak indywidualne jak grupowe.

Ćwiczenie 2 (All at once)
Setup/ustawienie:
Kwadrat o boku 20 m, pody na wierzchołkach, 8 zawodników z piłkami w środku.
Pozycja wyjściowa:
Ośmiu zawodników z piłkami w środku.
Przebieg ćwiczenia:
Dowolne prowadzenie piłki w kwadracie,
po czym zapalają się wszystkie pody, podkreślając pole gry, w tym czasie zawodnicy
wykonują określone przez trenera ćwiczenie. Kiedy pody gasną, zawodnicy znów
prowadzą w dowolny sposób piłkę. Czas,
liczba serii, rodzaj oraz długość ćwiczenia
ustala trener w aplikacji.
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Focus – to program pozwalający doskonalić refleks i szybkie myślenie. Fantastycznie może się sprawdzać na początku
treningu, żeby uzyskać pełną koncentrację
i skupienie. Focus polega na skupieniu się
jedynie na jednym swoim kolorze (8 kolorów), który trzeba gasić, nie dając się
rozproszyć zapalającym się światełkom na
innych podach. Ustawienie trudności, liczby
ćwiczących, a także liczby kolorów w każdym ćwiczeniu oczywiście ustawiamy sami
albo korzystamy z zaprogramowanych ćwiczeń w tym zakresie.

Ćwiczenie 3 (Give and
go ort shoot)
Setup/ustawienie:
Trzy tyczki lub pachołki ustawione co 1 m
w linii (tak,żeby zawodnik wykonał slalom),
mała bramka z podem ustawiona 5 m za
pachołkami, dwóch zawodników z podami
po 3 m z lewej i prawej.
Pozycja wyjściowa:
Zawodnik z piłką ustawiony przed pachołkami.
Przebieg ćwiczenia:
Na sygnał zawodnik wykonuje slalom, po
wyjściu ze slalomu wymienia podanie lub
uderza do bramki w zależności od tego,
który pod zapalił się w kolorze wcześniej
ustalonym przez trenera (wszystkie pody
się zapalają).
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Home Base – to doskonały program do
treningów z piłką. Jeden z podów jest bazowy, a pozostałe zapalają się losowo. Za
każdym razem, kiedy wykonamy ćwiczenie,
np. prowadzenie piłki do zapalonego poda,
musimy wrócić do poda bazowego i go zgasić, aby zapalił się losowo kolejny pod. Takie
ćwiczenia pozwalają pracować nad techniką, jednak wymuszają także podnoszenie
głowy, percepcję otoczenia i podejmowanie
decyzji. Oczywiście ten program może być
wykorzystywany także do ćwiczeń fizycznych oraz testów sprawnościowych.

Ćwiczenie 4 (Beat the man
ball skills)
Setup/ustawienie:
Trzy pody ustawione w linii w odległości
2 m od siebie oraz 1 pod bazowy ustawiony
10 m poniżej.
Pozycja wyjściowa:
Zawodnik z piłką ustawiony przy podzie
bazowym, a drugi zawodnik ustawiony na
wysokości połowy drogi między podem bazowym a pozostałymi podami.
Przebieg ćwiczenia:
Zawodnik rozpoczyna ćwiczenie, gasząc
pod bazowy, w tym czasie jeden z pozostałych podów się zapala wskazując zawodnikowi kierunek, w którym należy minąć
przeciwnika (przeciwnik nie widzi, który
pod się zaświecił). Po udanej akcji gasi pod

i wraca do podu bazowego, który jest już
gotowy na kolejne powtórzenie.

broni strzał z ostrego kąta i przesuwa się
do drugiego słupka powtarzając czynność.

Sequence – to program pozwalający
na ustalenie przez trenera sekwencji zapalania się podów w przeciwieństwie do
losowego zapalania się. Bardzo przydatny
w treningu indywidualnym, gdzie zawodnik
pracuje metodą powtórzeniową. Trenerzy
bramkarzy często stosują ten program,
gdzie sekwencja wymaga od bramkarza,
np. zgaszenia najpierw pod na poprzeczce,
później na słupku, po czym obrona strzału.
Oczywiście aplikacja posiada już gotowe
ćwiczenia w tym zakresie, ale proste i intuicyjne rozwiązania zachęcają do tworzenia
własnych pomysłów.

Każdy z powyższych programów zapisuje wyniki i tworzy bazy danych w sekcji
Analitics. Dla każdego programu aplikacja
BlazePod posiada także gotowe ćwiczenia, które można odtworzyć (pokaz wideo)
w aplikacji, zobaczyć rozrysowany schemat
rozstawienia podów, po czym rozpocząć,
naciskając Start Now. Można też wybrać
opcje Start on Hit, czyli ćwiczenie rozpocznie zawodnik poprzez naciśnięcie poda.
Zaprogramowane ćwiczenia można odtworzyć 1:1 lub modyfikować w bardzo
prosty sposób, wybierając liczbę ćwiczących, liczbę stacji, itd.
Pody są niezwykle wytrzymałe, co pozwala
stawać na nie i je uderzać. Ponadto są bardzo poręczne, nie zajmują więcej miejsca niż
standardowe plastikowe stożki. Bateria trzyma
bardzo długo. Nieużywane potrafią pozostać
naładowane przez nawet kilka tygodni. Ładowanie jest proste i odbywa się za pomocą micro-USB. Dodatkowo pody posiadają adaptery,
które wykorzystuje się do mocowania ich do różnych nawierzchni czy
przedmiotów. Bardzo przydatne jest
zamontowanie podów na pachołkach.
Ale paski do montażu na słupkach
bramek czy przyssawki do tworzenia
ścianki na refleks też się przydają.

Ćwiczenie 5 (Keeper speed)
Setup/ustawienie:
Trzy pody przymocowane do bramki (po
1 na słupku i 1 na środku poprzeczki).
Pozycja wyjściowa:
Bramkarz ustawiony na środku bramki na
5. m od bramki. Jeden z zawodników z piłką
na 16. m i dwóch dodatkowych po bokach.
Przebieg ćwiczenia:
Jako pierwszy zapala się pod na poprzeczce, bramkarz musi jak najszybciej go
zgasić, a następnie przesunąć się do jednego ze słupków (na którym zapala się pod).
Po zgaszeniu tego drugiego poda bramkarz
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