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Ideias do nosso Jogar

Ações específicas por posição (Fut 11 – 4:3:3)

Com bola Sem Bola

Laterais Lado bola – Profundidade ao ataque:
C.Of / env extremo;

Lado contrário – Linha do 6

Temporizar para ajuda de um médio ou
extremo

Centrais Abrir sempre q bola no GR. Cobertura
ofensiva

Marcar jogadores + avançados.

Cobertura defensiva

Médio 1ª fase de construção, em diagonais
com os centrais. Apoio e cobertura à

subida dos laterais

Marcação de um dos médios ofensivos.
Preencher espaço à frente dos centrais e

compensá-los quando não estão

Interiores Lado da bola profundidade, lado
contrário apoio. Apoio ao extremo.

Entrada em zonas do Av. Em ZF
aparecem no penalti e fora da área

Lado contrário fecha na linha do 6. Lado
da bola fecha linha de passe interior.

Marcam um dos médios of adv e/ou 6
contrário.

Extremos Lado da bola aberto. Procura
desequilibrar e cruzar. Esperar por

envolvimento do lateral. Lado contrário
um pouco mais fechado e entra ao 2º

poste em ZF

Lado contrário fecha espaço até linha do
meio campo (aproxima 6 contrário).

Acompanhamento subida do lateral. Lado
da bola pressiona lateral.

Avançado Procura apoio frontal arrastando
defesas. Z.F. 1º Poste

Pressiona um dos centrais, fecha linha de
passe para outro central
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Ações específicas por posição (Fut 7 – 2:3:1)

Com bola Sem Bola

Centrais Abrir sempre q bola no GR. Cobertura
ofensiva

Marcar jogadores + avançados.

Cobertura defensiva

Médio Centro 1ª fase de construção, em diagonais
com os centrais. Apoio e cobertura à
subida dos extremos. Em ZF aparece
entre penalti e entrada da área.

Marcação do médio. Preencher espaço à
frente dos centrais e compensá-los
quando não estão. Cobertura defensiva.

Extremos Lado da bola aberto. Procura
desequilibrar e cruzar. Lado contrário
um pouco mais fechado (linha do MC) e
entra ao 2º poste em ZF

Lado contrário fecha. Lado da bola
pressiona portador da bola ou marca
extremo contrário.

Avançado Procura apoio frontal arrastando
defesas. Z.F. 1º Poste

Pressiona um dos centrais, fecha linha de
passe para outro central



Sport Grupo Sacavenense

Filipe Pereira – Diretor Técnico – Sport Grupo Sacavenense Página 3

Ações específicas por posição (Fut 7 – 3:2:1)

Com bola Sem Bola

Laterais Lado bola – Profundidade ao ataque:
C.Of / env avançado;

Lado contrário – Linha do MC

Temporizar para ajuda de um médio ou
avançado.

Central Abre ligeiramente sempre q bola no
GR. Cobertura ofensiva

Marcar jogadores + avançados.

Cobertura defensiva

Médio Centro 1ª fase de construção, em diagonais
com os defesas. Apoio e cobertura à
subida dos laterais. Em ZF aparece

entre penalti e entrada da área.

Marcação do médio ofensivos.
Preencher espaço à frente do central e

compensá-lo quando não está.
Cobertura defensiva.

Avançados Lado da bola aberto. Procura
desequilibrar e cruzar. Esperar por

envolvimento do lateral. Lado
contrário um pouco mais fechado
(linha do MC)  e entram ao 1º e 2º

poste em ZF

Lado da bola pressiona portador da bola.
Lado contrário fecha (cobertura

defensiva).


