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CILJI TRENINGA: 
trening vzdržljivosti (90 min), potrebna oprema: stožci, žoge, markirne majice 
 
UVODNI DEL (OGREVALNI DEL – RAZTEZANJE) 
vodenje žoge (5 min) 
glede na število prisotnih igralcev omejimo prostor (20x20 polovica igrišča) z majhnimi stožci ali 
podstavki, vsak igralec ima svojo žogo, igralci vodijo žogo v tem prostoru poljubno, brez visokega 
tempa, z veliko dotiki žoge, veliko menjavanja smeri, zahteva trenerja je - da igralci gledajo okrog 
sebe, dvignjen pogled in čim manj opazujejo svojo žogo, v ogrevanju koristimo to vajo za 
izpopolnjevanje tehnike vodenja žoge, s taktičnimi zahtevami, čim manj gledanja svoje žoge, kar je v 
sami igri izrednega pomena, 
 
ogrevalne/raztezne vaje (8 min) 

− kroženje z glavo - roke ob bok - razkoračna stoja v višini ramen - celotno telo je pri miru razen 
glava kroži okoli svoje osi - 10 x eno stran – 10 x v drugo stran,  

− kroženje z rokami v nizkem skippingu – roke naj bodo iztegnjene - 10 x naprej – 10 x nazaj, 

− kroženje z boki - razkoračna stoja v višini ramen - roke ob bok – 10 x eno stran – 10 x v drugo 
stran, 

− kroženje s koleni - razkoračna stoja v višini ramen - roke na kolena ki so rahlo pokrčena – 10 x 
navznoter  - 10 x navzven, 

− kroženje z gležnji – 10 x eno stran - 10x v drugo stran 

− raztezne vaje pred igranjem nogometa (povzeto po Andresonu: Streetching – glej tudi pod 
www.nogometni-trener.com/treningi/raztezne vaje): 

 
igranje rokometa (2x3 min) 
igralce razdelimo na dve skupini pojasnimo pravila igre in preidemo na igranje rokometa (odvisno od 
števila igralcev, lahko na polovici igrišča, ali po celem igrišču 40x20), vodenje žoge ni dovoljeno, 
dovoljena sta samo dva koraka z žogo, točka – zadetek je dosežen takrat, ko vrže igralec žogo 
soigralcu na glavo, ki mu jo mora z glavo vrniti v roke, metanje žoge na glavo dvakrat zapored istemu 
igralcu ne prinaša točke, temveč je potrebno, da vmes vsaj nekdo drugi doseže isto točko, ali pa se 
izvedeta vsaj dve podaji v polju, od igralcev zahtevamo da se vsi gibljejo ter odkrivajo in ustvarjajo 
razne kombinacije po prosti presoji, ne dovolimo grobosti pri pokrivanju ter odvzemanju žoge, vaja je 
zelo dinamična in igralci jo radi igrajo  

 

GLAVNI DEL 
trening vzdržljivosti (60 min) 
koordinacija (poligon): 

− pripravimo poligon katerega igralci premagujejo brez žoge: 

− hiter tek med ovirami, (visoke palice), zahtevamo pravilno menjavanje smeri, odriv z zunanjo 
nogo, gibanje z rokami, pospeševanje med ovirami, ki so si med seboj oddaljene 2-3m 
nizki skipping čez letvice, hitro in natančno delo skočnega sklepa (gležnji), pravilno gibanje z 
rokami 

− enonožni poskoki od žoge do žoge, ki so med seboj oddaljene 2-3m, pri vsaki žogo igralec 
menja nogo tako, da se vedno odriva z zunanjo nogo 

− Sledi 10 m teka s križnimi koraki v eno in 10 m v drugo smer, tek rahel tek na izhodišče 
igralci poligon premagujejo nepretrgoma petnajst minut, vmes jim preverjamo srčni utrip in dajemo 
navodila, bodisi za pospeševanje, bodisi za nekoliko počasnejši tempo, razvijamo splošno vzdržljivost 
in koordinacijo, srčni utrip med 140 in 160 udarcev v minuti, sledi krajši odmor z razteznimi vajami, 
nadomeščanjem tekočine in postopek ponovimo 
 
vaje za osnovno moč mišic nog: 
uporabimo isti poligon, s tem, da damo igralcem drugačne naloge: 

− hoja čepe, ali »račja« hoja med postavljenimi palicami, igralci si pomagajo držati ravnotežje z 
rokami 

− nizki skipping čez letvice, hitro in natančno delo skočnega sklepa (gležnji), pravilno gibanje z 
rokami 

− sonožni poskoki od žoge do žoge, delo rok, za lažji odriv 
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− sledi 10 m teka s križnimi koraki v eno in 10 m v drugo smer, tek rahel tek na izhodišče 
te naloge igralci izvajajo nepretrgoma petnajst minut, vmes jim preverjamo srčni utrip in dajemo 
navodila, bodisi za pospeševanje, bodisi za nekoliko počasnejši tempo, sledijo raztezne vaje in pitje 
tekočine.  
 
ZAKLJUČNI DEL (OHLAJANJE) 
futsal tenis (10 min) 

že iz ogrevanja so igralci razdeljeni v dve skupini in ti dve skupini igrata 
futsal tenis, ena proti drugi, žoga se prenaša iz enega polja v drugo polje 
preko mreže (dve visoki palici povežemo z elastiko, če imamo na 
razpolago mrežo toliko bolje), ki jo postavimo na višino cca 1,5 m, pred 
podajo v nasprotno polje zahtevamo, da igralci izvršijo vsaj tri podaje in 
ne več kot pet v svojem polju, bodisi z glavo, bodisi z nogo, vsak igralec 
ima na voljo samo en dotik z žogo, začetni udarec se izvede iz osnovne 

linije z nogo, naravnost v nasprotno polje, žoga ne sme pasti na tla, vsak padec žoge na tla je točka 
za nasprotnika, igra traja 10 minut, nakar igralci izvajajo vaje za moč trebušnih mišic 

 

pomembno je, da igralci v odmorih sproti nadomeščajo izgubljeno tekočino, najboljša je voda, katero 
zagotovimo v zadostnih količinah (o izgubi tekočine smo pisali že tudi na naši spletni strani, glej pod 
www.nogometni-trener.com/prehrana/Nasveti za prehrano mladih nogometašev), med samim delom 
poizkušamo vzpostaviti prijetno vzdušje, saj so te vaje naporne 
 
raztezne vaje po igranju nogometa (povzeto po Andresonu: Stretching – glej tudi pod www.nogometni-

trener.com/treningi/raztezne vaje): 
 
 
trening pripravil: Rajko Zemljič 
 
povzet po: http://www.videoslofutsal.com 
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