
       SLOVENIJA U15 

           Skica treninga  

 

 

1. naloga 

 

2. naloga 

 

 

 

 

 

Datum:   22.07.2009 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga v mesecu:   3/335 

Ura:       09:00 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga:                   3/335 

Kraj:     Kranjska Gora Zaporedno število in skupen čas treninga v mesecu:                     4/445 

Število prisotnih:  23 Zaporedno število in skupen čas treninga:                                    4/445 

Vrsta priprave:    TEHNIKA 

Čas trajanja:      110 min
 

Rekviziti: stožci, majice, žoge 

Uvodni del 
Čas:    30 min 

Cilj:    priprava na trening  

Naloge:  skupinska gimnastika 

Organizacija: frontalna oblika dela, vodita trenerja 

Glavni del 
Čas: 75 min 

Cilj: utrjevanje TE elementov v različnih org. oblikah 

Naloge: sprejem-podaja v kvadratu,  varanje in udarec na vrata, predložek in vtekanje, IGRA 11:11 

Organizacija: kvadrat, kolone  

Metodika: Tehnične elemente treniramo brez obrambnih igralcev z ovirami na igrišču, ter zahtevamo 

pravilno tehnično izvedbo varanja, udarca in predložka v časovno prostorskih zahtevah, ter z menjavo ritma 

Opombe: 

POTEK NALOGE 

Prvo nalogo Sprejem-podaja v kvadratu 

smo opisali v prvem treningu. Tokrat 

smo jo ponovili in zahtevali bolj tekoče 

izvajanje. V zaključku nalogo izvajamo z 

dvema žogama, tako v L kot v D stran 

POTEK NALOGE 

Igralci se razporedijo v kolone z 

žogami. V hitrem vodenju izvedejo 

poljubno varanje in končajo z 

udarcem na vrata. Najprej 

zahtevamo varanje stran od vrat in 

udarec v dolgi kot, nato pa varanje 

proti vratom in izbira smeri glede 

na postavitev vratarja 

POMEMBNO ! 

Pri udarcu smo pozorni na 

izbiro dela stopala za 

udarec- Zahtevamo tudi 

čim krajši čas med 

varanjem in udarcem. 

Poudarek je na dolgem 

kotu izjemoma pa dovolimo 

bližnji kot, če se vratar 

napačno  postavi  



3. naloga 

 

 

 

 

 

Zaključni del 
Čas: 5 min 

Naloge: iztekanje, stretching 

POTEK NALOGE 

Igralci se razporedijo v tri kolone 

z žogami. Delamo izmenično z 

leve in desne strani. Najprej 

izvedemo dvojno podajo nato 

centriramo na bližjo ali oddaljeno 

vratnico. Medtem je utekel igralec 

iz srednje kolone, ki poizkuša 

doseči zadetek. Za boljšo 

orientacijo pri gibanju postavimo 

dve oviri v kazenski prostor. 

Igralci so stalno v istih kolonah, 

na znak trenerja pa se zamenjajo 

za eno kolono v levo stran. 

POMEMBNO ! 

Pomembna je komunikacija 

– vidna in slušna, obeh 

igralcev. Zahtevamo 

odločno dvojno podajo v 

prostor, ki omogoča tudi 

predložek iz prvega dotika.  


