
       SLOVENIJA U15 

           Skica treninga  

 

 

 

Datum:   21.07.2009 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga v mesecu:   2/225 

Ura:       09:00 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga:                  2/225 

Kraj:     Kranjska Gora Zaporedno število in skupen čas treninga v mesecu:                    2/225 

Število prisotnih:  23 Zaporedno število in skupen čas treninga:                                   2/225 

Vrsta priprave:    TEHNIKA 

Čas trajanja:      105 min
 

Rekviziti: stožci, majice, žoge 

Uvodni del 
Čas:    30 min 

Cilj:    priprava na trening, treniranje sposobnosti perifernega vida in obvladovanja žoge v prostoru 

Naloge:   individualna gimnastika, skupinska gimnastika, TE (lovljenje in varanje z žogo v kvadratu) 

Organizacija: delo v dveh skupinah z omejenim prostorom (kvadrat), vodita trenerja 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTEK NALOGE 

 

Vsi igralci imajo v posesti svojo žogo, 

eden  izmed igralcev je lovec in nosi v 

rokah markirno majico. Ko ujame 

igralca mu hkrati preda markirno 

majico.  

V drugi varianti zahtevamo gibanje 

igralcev v omejenem prostoru in 

varanje s spremembo smeri in ritma.  

V tretji varianti pa namesto vmesnega 

vodenja zahtevamo poigravanje v 

zraku in prehod v varanje s 

predhodnim umirjanjem žoge na tla. 



 

 

 

Glavni del 
Čas: 70 min 

Cilj: utrjevanje TE-TA elementov (sprejem podaja,vodenje, odkrivanje)  

Naloge: podaja z NDS (po tleh) in PNDS (po zraku); varanje in odkrivanje; IGRA 11:11 

Organizacija:  kolone, skupine 

Metodika: pričnemo z enostavnejšo izvedbo, nato stopnjujemo hitrost izvedbe, kjer je vidna menjava ritma pri 

odkrivanju, vodena igra 

Opombe: 

                                

 

 

 

 

 

Zaključni del 
Čas: 5 min 

Naloge: stretching 

POMEMBNO ! 
 

Opozarjamo na točno  

in močno podajo ter 

pravilno odkrivanje v 

širino. Igralci morajo 

vedno paziti na 

primerno oddaljenost 

od soigralca pri 

medsebojnem 

sodelovanju  

POTEK  NALOGE 

 

Igralci z žogami stojijo v 

koloni za klobučkom. Pred 

njimi so v prostoru še trije 

igralci v razmaku desetih 

metrov med njimi. Prvi 

igralec po odkrivanju v 

nasprotni smeri glede na 

predhodnika poda žogo na 

tretjega igralca, nato sledijo 

podaje kot je prikazano na 

skici. Zadnji igralec vodi 

žogo med stožci vsi vadeči pa 

se postavijo za eno mesto 

naprej glede na skupino. 

POTEK  NALOGE 

 

Igralci z žogami stojijo v koloni za 

klobučkom. Pred njimi so v 

prostoru še trije igralci v razmaku 

desetih metrov med njimi. Prvi 

igralec po odkrivanju poda žogo 

drugemu igralcu in vteka za hrbet 

na drugo stran od sprejema žoge 

drugega igralca, ki mu po sprejemu 

in obratu z žogo le to vrne, sledi 

dvojna podaja s tretjim igralcem in 

varanje četrtega igralca. 

Zaključimo z dolgo podajo v smeri 

kolone igralcu, ki se je odkril na 

stran in nima žoge. Vadeči se 

postavijo mesto nazaj glede na 

skupino 

POMEMBNO ! 
 

Najprej zahtevamo 

sprejem z zunanjim 

delom stopala 

zunanje noge glede 

na odkrivanje in nato 

še sprejem z 

notranjim delom 

stopala notranje noge 

glede na smer 

odkrivanja 


