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Polski Związek Piłki Siatkowej oraz firma VolleyStation, przy współpracy z 
Łódzkim Związkiem Piłki Siatkowej serdecznie zapraszają na szkolenie z obsługi 
programu statystycznego VolleyStationPRO. Szkolenie przeznaczone jest dla 
wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla trenerów zespołów szczebla 
centralnego oraz przyszłych statystyków.

VolleyStation jest stworzone z myślą o wszystkich poziomach 
rozgrywki, również tam gdzie zespoły nie posiadają 
statystyków. To dlatego stworzyliśmy karty, system który 
poprowadzi cię przez mecz, pozwalając zawodnikom i 
trenerom wcielić się w rolę statystyka. Z VolleyStation każdy 
zespół może zacząć używać statystyki siatkarskiej.

Oprogramowanie VolleStation również umożliwia pracę z 
kodami. Używamy znanego ci systemu z kilkoma 
usprawnieniami podnoszącymi komfort pracy.

Analiza

VolleyStation to nowoczesne oprogramowanie dostępne na komputery 
PC oraz Mac. VolleyStation jest bardzo łatwe w obsłudzę przez co 
mogą z niego korzystać wszyscy członkowie zespołu, również 
zawodnicy. Od dzisiaj, aby otrzymać statystykę z gry swojej drużyny, 
nie musisz posiadać znajomości systemu kodów.

W trakcie szkolenia nauczysz się jak wykorzystywać narzędzia, których 
używają trenerzy w najwyższych klasach rozgrywkowych na świecie.

Zobaczysz analizy używane przez reprezentację narodowe, profesjonalne kluby 
ligowe oraz zespoły młodzieżowe. Wygenerujesz raporty i montaże, dzięki 
którym lepiej poznasz swój zespół. Będziesz wiedział jak w łatwy sposób 
pokazać swoim zawodnikom wnioski poparte materiałem video.

Dowiesz się jak przy użyciu oprogramowania VolleyStation zostać 
statystykiem siatkarskim. Poznasz podstawy kodowania kartami oraz kodem. 



Statystyk pracujący z VolleyStation PRO.

Tryb Ławki dla Trenera

Kamera wideo - VolleyStation Streamer
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Raport meczowy

Raporty

Montaż

Kierunki ataków

Schenaty analiz

Kierunki zagrywki Raport zbiorczy

Dystrybucja rozegrnia Rankingi

Dystrybucja względem
ruchu środkowych

Pracuj nad poziomem swojej gry dzięki systemowi tworzenia raportów.

Połącz ogólne i szczegółowe raporty dla pełniejszego wglądu w poziom 
swojej gry. Używaj tych samych raportów by poznać słabości w grze 
przeciwnika. VolleyStation posiada bogaty zestaw raportów dający ci szybki 
wgląd w sytuację na boisku.

Streaming + Tryb Ławki
Wysyłaj opóźnione wideo o kilka sekund i odtwarzaj je na ekranie tabletu lub 
komputera na ławce trenerskiej. Dzięki połączeniu miedzy statystykiem a 
ławką trenerska możesz analizować dane z pozycji trenera na urządzeniu 
mobilnym. 

Analizuj grę wspólnie z zawodnikami, używając systemu montaży.

Generuj montaże zagrań wycięte ze swoich meczów i pokazuj je 
zawodnikom. Razem analizujcie grę zespołu i planujcie następne 
spotkania. Nagrania pomogą ci również w pracy nad techniką gry 
młodych zawodników. Analiza wideo to narzędzie niezbędne na 
każdym poziomie siatkówki.
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