
       SLOVENIJA U16 

           Skica treninga  

 

 

       

 

           

 

Datum:   15.09.2009 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga v mesecu:   1/120 

Ura:       16:00 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga:                   6/660 

Kraj:     Kranjska Gora Zaporedno število in skupen čas treninga v mesecu:                     4/390 

Število prisotnih:  21 Zaporedno število in skupen čas treninga:                                    12/1285 

Vrsta priprave:    TE/TA 

Čas trajanja:      115 min
 

Rekviziti: stožci, majice, žoge 

Uvodni del 
Čas:    25 min 

Cilj:    priprava na trening, aktivna TE,  

Naloge: aktivna gimnastika, TE v trikotniku (sprejem – podaja z različnimi deli stopala), podaja na tretjega 

Organizacija: frontalni, vadba v skupinah 

POTEK NALOGE 

Igralci so razporejeni 

v trikotniku, kjer 

izvajajo povratno 

podajo in dvojno 

podajo z menjavo 

mest kot je prikazano 

na skici. Po 

določenem času 

vadbe zamenjajo 

smer podaje in nogo 

izvedbe. 

POMEMBNO ! 

Potrebno je usklajeno 

delovanje med igralci, pri 

čemer igralci upoštevajo vsa 

do sedaj našteta opozorila 

pri izvedbi posameznih TE 

prvin (odkrivanje, sprejem, 

podaja, moč podaje, hitrost 

izvedbe) 

POTEK NALOGE 

Igralci podajajo žogo na 

tretjega igralca, ki vteka v 

prostor, ki ga izprazni igralec 

z nasprotne strani. Po podaji 

in sprejemu žoge le to igralec 

zaustavlja na odrejen način, 

jo vodi v stran in podaja 

igralcu, ki se odkriva v 

nasprotni koloni skozi 

navidezen gol (dva stožca). 

POMEMBNO !  

Zahtevamo natančnost izvedbe 

in tehnično brezhibnost tudi 

pri večji hitrosti tako žoge kot 

igralca. Igralce opozarjamo 

predvsem na pravočasnost 

gibanja in podaje. 



 

1. naloga 

           

 

     2. naloga 

 

 

 

 

 

             

                       a     b     c 

Glavni del 
Čas: 85min 

Cilj: izpopolnjevanje TE/ TA, zadostiti osnovnim TE/TA principom v fazi branjenja in fazi napadanja v  

IGRI 2:2+2:1  

Naloge: pokrivanje, sodelovanje, varovanje, PREVZEMANJE – podajanje, vtekanje, dribling, strel 

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

Metodika: igralna oblika – tekmovalna oblika 

Opombe: 

POMEMBNO ! 

Igralci v fazi branjenja med seboj 

sodelujejo z zvočnim in vidnim 

signalom. Poglavitni cilj je NE 

DOVOLITI zaključka skozi 

sredino. Po podaji na stran in 

uspešni igri 2:1, SB aktivno 

pokrivata vtekajoča nasprotnika in 

poizkušata preprečiti predložek, 

oziroma izbijata  žogo. 

POTEK NALOGE 

IGRA 2:2 v kateri branilci ne 

dovolijo zaključka napada skozi 

sredino v omejenem polju 16M 

prostora. Če igralcema, ki 

napadata in sta v posesti žoge ne 

uspe priti v primerno situacijo za 

zaključek, sledi podaja na bok, 

kjer ponovno poizkušata dva 

igralca tokrat v IGRI 2:1 priti do 

predložka za oba napadalca iz 

srednjega polja, ki vtekata v 16M 

prostor. Obramba je aktivna. 

Napadalca ob uspešni igri 

branilcev menjata stran napada s 

predložkom.  

POMEMBNO ! 

Igralce opozarjamo na medsebojno 

sodelovanje pri pripravi napada, 

predvsem na točnost in pravočasnost 

gibanja,  na dovršenost TE izvedbe ter pri 

sprejemih in podajah. 

POTEK NALOGE 

IGRA 4:2, v kateri poizkušajo igralci v posesti priti do zaključka na tri 

odrejene načine. A – z vtekanjem napadalca za hrbet svojemu soigralcu, 

B – z vtekanjem zveznega igralca za hrbet napadalcu, C – z vtekanjem 

napadalca za hrbet svojemu soigralcu in DIAGONALO na vtekajočega 

zveznega igralca. Ko igralcem uspeva izvesti posamezne akcije 

pričnemo IGRO izvajati v tekmovalnih pogojih, kjer igralci sami 

izberejo kdaj in na kakšen način bodo prišli do zaključka. 
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Zaključni del 
Čas: 5 min 

Naloge: iztekanje, stretching 

POTEK NALOGE 

IGRA 3:2, v kateri poizkušajo igralci v posesti na bočnem položaju priti 

do zaključka na tri odrejene načine. A – z vtekanjem napadalca za hrbet 

nasprotniku iz sredine na bočni položaj, B – z vtekanjem zveznega 

igralca za hrbtom soigralca in podajo na tretjega, C – z dvojno podajo 

dveh igralcev v posesti žoge.  Ko igralcem uspeva izvesti posamezne 

akcije pričnemo IGRO izvajati v tekmovalnih pogojih, kjer igralci sami 

izberejo kdaj in na kakšen način bodo prišli do zaključka. 

POMEMBNO ! 

Igralce opozarjamo na medsebojno 

sodelovanje pri pripravi napada, 

predvsem na točnost in pravočasnost 

gibanja,  na dovršenost TE izvedbe ter pri 

sprejemih in podajah. 


