
       SLOVENIJA U15 

           Skica treninga  

 

 

 

 

Datum:   21.07.2009 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga v mesecu:   1/110 

Ura:       16:00 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga:                   1/110 

Kraj:     Kranjska Gora Zaporedno število in skupen čas treninga v mesecu:                     3/335 

Število prisotnih:  23 Zaporedno število in skupen čas treninga:                                    3/335 

Vrsta priprave:    TE-TA 

Čas trajanja:      110 min
 

Rekviziti: stožci, majice, žoge 

Uvodni del 
Čas:    30 min 

Cilj:    priprava na trening 

Naloge:  skupinska gimnastika, TA (odkrivanje in podaja v igri ) 

Organizacija: delo v dveh skupinah v omejenem prostoru 

1. naloga 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTEK NALOGE 

V omejenem prostoru igralce 

razdelimo v dve številčno enaki 

ekipi. Cilj je drţanje ţoge s 

hitro igro in odkrivanjem. 

Ekipa v posesti ţoge poizkuša 

drţati širino, ekipa v obrambi 

pa oţati prostor in pritisniti na 

ţogo. Po odvzeti ţogi se naloge 

zamenjajo. Trener ob strani v 

igro pošlje novo ţogo, če je 

bila ta izbita izven igralnega 

prostora.Tempo igre dvignemo 

z omejitvijo dotikov na dva. 



 

 

 

 

 

Glavni del 
Čas: 60 min 

Cilj: utrjevanje TE-TA elementov  

Naloge: sodelovanje dveh igralcev proti pasivni obrambi 

Organizacija: skupine in kolone 

Metodika: Sodelovanje dveh igralcev ob pasivni obrambi in s pomočjo podstavkov, vodena igra s poudarkom 

gibanja v conskem pokrivanju, ko je v posesti žoge vezna linija z napadalci in ko je v posesti žoge zadnja 

linija z zadnjima vezistoma, IGRA 11:11 

Opombe: 

1. naloga 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. naloga 

 

POTEK  NALOGE 

Igralci so postavljeni v trikotnik. 

Igralec 2 poda ţogo v prostor 

igralcu 6 ter vteka za njegov hrbet. 

Igralec 6 poda ţogo igralcu 4 in ga 

pasivno napade.Igralec 4 poda 

ţogo igralcu 2. Ta igralec sprejme 

ţogo in jo vrne povratno na igralca 

3 in vaja steče ponovno. Igralci 

menjajo mesta v smeri urnega 

kazalca. 

POMEMBNO ! 

Pozorni smo na točno 

podajo ter pravočasno 

vtekanje ter menjavo 

mest. Pri izvedbi vaje 

smo pozorni tudi na 

menjavo ritma po 

oddani ţogi. 

POTEK  NALOGE 

Igralci so postavljeni v kolono in 

imajo pred seboj dve oviri pri 

katerih stojita dva nogometaša. 

Igralec v koloni ima ţogo in začne 

vajo s poljubnim varanjem ter s 

spremembo ritma vodi ţogo proti 

oviri. To je znak za soigralca pri 

oviri, da se pribliţa igralcu kjer 

izvedeta dvojno podajo. Enako 

ponovimo vajo pri drugi oviri. 

Sledi še povratna ţoga. Igralci 

zamenjajo mesta navzgor proti 

koloni. 

POMEMBNO ! 

Pravilna izvedba dvojne 

podaje s prvo ţogo v 

noge in drugo v prostor 

ter predhodno laţno 

gibanje soigralcev z 

nakazanim gibanjem od 

soigralca in s 

spremembo ritma k 

njemu ob izvedbi dvojne 

podaje 



 

 

 

3. naloga    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. naloga 

Zaključni del 
Čas: 10 min 

Naloge: iztekanje, stretching 

POTEK  NALOGE 

Na igrišče postavimo štiri 

igralce zadnje linije in dva 

zadnja zvezna igralca. Nasproti 

njim pa stojijo štirje igralci 

razporejeni v karo tako, da sta 

dva na bočnih poloţajih, eden na 

veznem in eden na napadalnem 

poloţaju. Ob vodeni igri s 

pasivno obrambo treniramo 

postavitev zadnje linije z dvema 

zveznima igralcema. Ţogo imajo 

v posesti štirje igralci v polju. Iz 

skic vidimo začetno postavitev in 

postavitve med potovanjem ţoge.  

POMEMBNO ! 

Treniramo osnovna načela v 

obrambi in med vadbo večkrat 

ustavimo in popravimo ter 

razloţimo  poloţaj posameznega 

igralca glede na ţogo in 

nasprotne igralce. 

POTEK  NALOGE 

Podobno nalogo izvajamo tudi za zvezne igralce in napadalce. Tokrat 

imajo ţogo štirje igralci zadnje linije. Ob vodeni igri s pasivno 

obrambo treniramo postavitev zvezne vrste z dvema napadalcema. 

Ţogo imajo v posesti štirje obrambni igralci. Iz skic vidimo začetno 

postavitev in postavitve med potovanjem ţoge.   


