
       SLOVENIJA U16 

           Skica treninga  

 

 

1. naloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:   14.09.2009 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga v mesecu:   1/105 

Ura:       16:00 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga:                   2/215 

Kraj:     Kranjska Gora Zaporedno število in skupen čas treninga v mesecu:                     2/180 

Število prisotnih:  21 Zaporedno število in skupen čas treninga:                                    10/1075 

Vrsta priprave:    TA 

Čas trajanja:      105 min
 

Rekviziti: stožci, majice, žoge 

Uvodni del 
Čas:    30 min 

Cilj:    priprava na trening, aktivna TE 

Naloge: aktivna gimnastika, individualna TE, IGRA 5:5 (dva dotika, brez odvzemanja) 

Organizacija: frontalni, 2 skupini 

POTEK NALOGE 

Igralci v omejenem prostoru 

igrajo z dvema dotikoma ob 

pasivni obrambi s ciljem 

odkrivanja, sprejemanja, 

medsebojnega sodelovanja in 

dobre TE izvedbe posameznih 

TE elementov. 

POMEMBNO ! 

Igralci med seboj sodelujejo 

z zvočnim ali vidnim 

signalom, pred sprejemom je 

vedno odkrivanje.  



 

1. naloga 

   

 

 

      2. naloga 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

 

Glavni del 
Čas: 70min 

Cilj: izpopolnjevanje TA, zadostiti osnovnim TA principom v fazi branjenja v IGRI 6:4(5) 

Naloge: pokrivanje, sodelovanje, varovanje 

Organizacija:  stalne skupine (igralci na igralnih mestih – obrambni, zvezni, napadalci) 

Metodika: mirujoči nasprotnik – nasprotnik v gibanju – igralna oblika – tekmovalna oblika 

Opombe: 

POMEMBNO ! 

Igralci v fazi branjenja med 

seboj sodelujejo z zvočnim in 

vidnim signalom. Če prvi 

obrambni igralec zamudi s 

ciljem odvzema žoge, se 

MORA zaustaviti ko 

nasprotnik sprejme žogo in 

jo ima pod kontrolo in v tem 

primeru nasprotnika. .zgolj 

MARKIRA. 

POTEK NALOGE 

MARKACIJA poteka od linije 16M do 

sredine igrišča. V fazi branjenja 

sodelujejo 4 branilci in 2 zadnja zvezna 

igralca.  

A – Igralci v posesti žoge si le to samo 

podajajo in ostajajo na svojih položajih, 

igralci brez žoge pa poizkušajo  priti v 

najbolj optimalen položaj za pokrivanje 

oziroma odvzemanje žoge. 

B – Enako nalogo izvajajo, ko so igralci 

z žogo v gibanju. 

C – Enaka naloga kot igralna oblika. 

D – Enaka naloga kot tekmovalna 

oblika 

POTEK NALOGE 

MARKACIJA poteka od sredine igrišča 

do  16M. V fazi branjenja sodelujejo 4 

zvezni igralci in 2 napadalca. 

A – Igralci v posesti žoge si le to samo 

podajajo in ostajajo na svojih položajih, 

igralci brez žoge pa poizkušajo  priti v 

najbolj optimalen položaj za pokrivanje 

oziroma odvzemanje žoge. 

B – Enako nalogo izvajajo, ko so igralci 

z žogo v gibanju. 

C – Enaka naloga kot igralna oblika. 

D – Enaka naloga kot tekmovalna 

oblika 

POMEMBNO ! 

Igralci v fazi branjenja med 

seboj sodelujejo z zvočnim in 

vidnim signalom. Če prvi  

igralec v fazi branjenja 

zamudi s ciljem odvzema 

žoge, se MORA zaustaviti ko 

nasprotnik sprejme žogo in 

jo ima pod kontrolo in v tem 

primeru nasprotnika. .zgolj 

MARKIRA. 



 

   3.   naloga 

 

 

 

   

 

 

          

 

 

        4.  naloga 

IGRA 11:11 – dva dotika, prosta igra z upoštevanjem vseh TA zakonitosti. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključni del 
Čas: 5 min 

Naloge: iztekanje, stretching 

POTEK NALOGE 

MARKACIJA poteka med 16M 

prostoroma. V fazi branjenja sodelujejo 

vsi igralci enega moštva.. 

A – Igralci v posesti žoge so v gibanju 

in med seboj sodelujejo v počasnejšem 

ritmu. 

B – Enako nalogo izvajajo, kot igralno 

obliko. Braneči igralci ne odvzemajo 

žoge. 

C – Enaka nalogo izvajajo kot 

tekmovalno obliko. 

POMEMBNO ! 

Igralci v fazi branjenja med 

seboj sodelujejo z zvočnim in 

vidnim signalom. Če prvi  

igralec v fazi branjenja 

zamudi s ciljem odvzema 

žoge, se MORA zaustaviti ko 

nasprotnik sprejme žogo in 

jo ima pod kontrolo in v tem 

primeru nasprotnika. .zgolj 

MARKIRA. 


