
       SLOVENIJA U15 

           Skica treninga  

 

 

 

 

Datum:   23.07.2009 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga v mesecu:   2/220 

Ura:       09:00 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga:                   2/220 

Kraj:     Kranjska Gora Zaporedno število in skupen čas treninga v mesecu:                     6/665 

Število prisotnih:  23 Zaporedno število in skupen čas treninga:                                    6/665 

Vrsta priprave:    TE-TA 

Čas trajanja:      110 min
 

Rekviziti: stožci, majice, žoge, 

možici 

Uvodni del 
Čas:    30 min 

Cilj:    priprava na trening 

Naloge:  skupinska gimnastika, TE (podaja NDS, nart v trojicah ) 

Organizacija: frontalna oblika 

1. naloga 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTEK NALOG 

Igralci se postavijo v trojke tako, da eden 

stoji med dvema, ki imata žogo in mu 

asistirata. Igralec na sredini se izmenično 

obrača in izvaja tehnično nalogo. Ko 20x 

opravi nalogo ga na sredini zamenja eden 

izmed stranskih igralcev. Izvedemo tri 

tehnične naloge. Prva je podaja z NDS na 

en dotik s stalno menjavo noge, enako 

ponovimo z nartom v zraku in NDS v zraku 

po predhodnem sprejemanju žoge s prsmi 



 

 

Glavni del 
Čas: 70 min 

Cilj: utrjevanje TE elementov (sprejem, dolga podaja po tleh in po zraku, udarec) v strukturni situaciji 

Naloge: obvladovanje žoge na večji razdalji, upoštevanje pravočasnega gibanja z menjavo ritma pri 

odkrivanju, IGRA 11:11 

Organizacija: peterke 

Metodika: nadgrajujemo tehnično znanje v večjo hitrost in natančnost 

Opombe: 

1. naloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2. naloga 

POTEK  VAJE 

Igralci se v peterki razdelijo po igrišču 

kot kaže skica na levi.Igralec na sredini 

poda na levi bok po zraku. Ta jo sprejme 

in umirjeno žogo po tleh poda bližnjemu 

napadalcu, ki jo ponovno sprejme z 

notranjim ali zunanjim delom stopala v 

prostor in podaljša do drugega 

napadalca. Ponovno sprejem in podaja 

igralcu, ki je vtekel  drugemu napadalcu 

za hrbet.Sledi predložek vtekajočemu 

igralcu z levega boka. Pri naslednji 

izvedbi igralci zamenjajo pozicijo za eno 

mesto naprej, kamor so podali žogo. 

Nalogo  izvajamo na obe strani za obe 

nogi. 
POMEMBNO ! 

Opozarjamo na točno  

in močno podajo ter 

pravočasno odkrivanje, 

da igralec sprejema 

žogo v gibanju. Vedno 

začnemo za oviro 

(možic) in sprejemamo 

žogo pred oviro. 
POTEK NALOGE 

Igralci se v peterki razdelijo po igrišču 

podobno kot pri prejšnji nalogi,  le da 

sta napadalca tokrat eden za drugim, 

bočna igralca pa nekoliko bližje skupaj. 

Po dolgi podaji in sprejemu sledi podaja 

v globino srednjemu napadalcu, ki žogo 

vrne s povratno podajo. To je znak za 

bočnega na obeh straneh za vtekanje. 

Sledi globinska podaja in predložek ter 

zaključek.. Nalogo izvajamo tako z L kot 

D strani. 



 

 

 

Zaključni del 
Čas: 10 min 

Naloge: umiritev organizma in sproščen zaključek treninga 

Organizacija: igralce razdelimo v dve ekipi, vratarja pa postavimo na vrata 

1. naloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTEK NALOGE 

Igralci sproščeno sedijo na sredini in 

čakajo na izvedbo. Tekmujeta dve ekipi v 

uspešnosti v igri 1:1 z vratarjem. 

Štejemo zadetke kot medsebojni rezultat. 

Igralec začne od podstavka in ima 6 

sekund za dosego zadetka. Če je dosegel 

zadetek po izteku šestih sekund, ki jih 

trener šteje na glas zadetek ne velja. 

Vsak igralec izvede akcijo le enkrat. 


