
       SLOVENIJA U15 

           Skica treninga  

 

 

 

 

Datum:   22.07.2009 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:                     5/525 

Število prisotnih:  23 Zaporedno število in skupen čas treninga:                                    5/525 

Vrsta priprave:    TAKTIKA 

Čas trajanja:      110 min
 

Rekviziti: stožci, majice, žoge 

Uvodni del 
Čas:    30 min 

Cilj:    priprava na trening  

Naloge:  skupinska gimnastika, TE (vodenje, poigravanje v zraku, zaustavljanje) 

Organizacija: delo v dveh skupinah v omejenem prostoru 

1.  naloga 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTEK NALOGE 

Igralci vodijo žogo v omejenem prostoru. V 

njem se giblje tudi trener brez žoge, ki lahko 

izbije žogo in to pomeni dodatno nalogo za 

igralca v obliki petih poskokov.Druga naloga je 

poigravanje v zraku. Na znak trenerja morajo 

igralci žogo brcniti višje in jo ustaviti z zapreko 

z notranjim delom stopala. V tretji varianti pa 

imamo enega igralca brez žoge in na znak 

trenerja je potrebno zamenjati žogo.Igralec, ki 

ostane brez žoge dobi dodatno nalogo 

 



 

 

 

Glavni del 
Čas: 75 min 

Cilj: utrjevanje TA elementov-gibanje v obrambi  

Naloge: postavljanje v obrambi zadnje linije z veznima igralcema in srednje linije z napadalcema v pasivni in 

aktivni igri, IGRA 11:11 

Organizacija: omejen prostor med sredino in kazenskim prostorom 

Metodika: gibanje z ustavljanjem, tekoče gibanje s pasivno obrambo in gibanje v aktivni igri 

Opombe: 

1. naloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. naloga 

 

 

 

Zaključni del 
Čas: 5 min 

Naloge: iztekanje 

POMEMBNO! 

Igralce opozarjamo na 

pravilno postavitev in 

opazovanje ter sodelovanje 

med seboj 

POTEK NALOGE 

IGRA 4:6 

Omejimo prostor med sredino in kazenskim 

prostorom ter ponovimo gibanje v obrambi tako za 

vezno linijo z napadalcema, kot za obrambno linijo 

z vezistoma.  

POTEK NALOGE 

V istem prostoru dodamo še posest žoge in 

zahtevamo od igralcev, da v isti postavitvi 

kot pri prejšnji nalogi zadržijo žogo in 

poskušajo izpeljati deset podaj brez 

izgubljene žoge. Ko se žoga izgubi se le ta 

vrne ekipi, ki poizkuša znova. Tudi to nalogo 

izvedemo v postavitvi zadnje linije z veznima 

igralcema in srednje linije z napadalcema. 

POMEMBNO!                              

Opozarjamo na odkrivanje, 

vzpostavljanje širine z dolgo 

podajo v prazen prostor in 

natančnost v TE 


