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CILJ VAJE: 
dvojna podaja žoge po tleh in podaja žoge po zraku, potrebna oprema: stožci, žoge, 
 
Pred vajo se igralcem demonstrira: 
podajanje žoge po tleh z notranjim delom stopala 
pozornost mora biti na smeri stojne noge (proti soigralcu ki mu podajamo), na pokrčenosti stojne noge, 
stojna noga mora biti poleg žoge, peta noge s katero žogo udarjamo proti zadnjici, pri udarcu trd 
gleženj udarne noge, udarec z notranjim delom stopala, pri udarcu naj bo igralec nagnjen nad žogo, 
žoga se udari v njeno središče, klicanje imena soigralca ki mu je žoga podana 
podajanje visoke žoge s sprednjim notranjim delom stopala  
pozornost mora biti na smeri stojne noge (proti soigralcu ki mu podajamo), na pokrčenosti stojne noge, 
stojna noga mora biti poleg žoge, peta noge s katero žogo udarjamo proti zadnjici, pri udarcu trd 
gleženj udarne noge, udarec z notranjim delom stopala, pri udarcu naj bo igralec nagnjen nazaj za 
žogo, udarec po žogi naj bo pod njenim središčem, klicanje imena soigralca ki mu je žoga podana 
sprejemanje žoge po tleh 
pozornost mora biti na smeri stojne noge, na pokrčenosti stojne noge, pri sprejemu mehak gleženj, 
sprejem z notranjim delom stopala, pri sprejemu naj bo igralec nagnjen nad žogo, amortiziranje pri 
sprejemu žoge s potegom noge nazaj 
sprejemanje visoke žoge 
pozornost mora biti na smeri stojne noge, na pokrčenosti stojne noge, pri sprejemu mehak gleženj, 
sprejem z notranjim delom stopala, pri sprejemu naj bo igralec nagnjen nad žogo, amortiziranje pri 
sprejemu žoge s potegom noge nazaj oziroma navzdol, morebiti usmeriti žogo v prazen prostor v cono 
igralca 
 
ponovna demonstracija udarjanja žoge, igralci so obrnjeni drug proti drugemu na razdalji 15-20 m, 
vsaka trojka ima svojo žogo, vsaka trojka si šteje podaje do prve napake, kjer se vse podaje izničijo, 
po podaji so igralci v nizkem skippingu in čakajo na novo podajo, sredinski igralec odigra dvojno 
podajo po tleh z igralcem na zunanji strani – se obrne in steče proti drugemu igralcu na dvojno podajo, 
igralec na zunanji strani odigra dolgo žogo po zraku na drugega zunanjega igralca ki odigra dvojno 
podajo z notranjim igralcem in nato odigra dolgo žogo po zraku na drugega zunanjega igralca 
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                   (dvojna podaja)                                 (tek)                                   (ustavljanje visoke žoge) 
 
 
možne variacije: 
omejiti dotike na dva oziroma enega 

 
Oglasi:  
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www.stotin.si  

 www.agencija-m4.com 

 
Firax sport shop 
www.firax.si              

 

www.nogometni-trener.com 

 

 
tukaj je lahko vaš oglas 

nogometni.trener@gmail.com 

ibapress, 
fotografiranje za vsako 
priložnost 

www.ibapress.wordpress.com 

 
kdaj če ne zdaj... FUTSAL 
www.videoslofutsal.com 
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