
       SLOVENIJA U16 

           Skica treninga  

 

 

 

 

Datum:   14.09.2009 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga v mesecu:   1/75 

Ura:       11:00 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga:                   4/405 

Kraj:     Kranjska Gora Zaporedno število in skupen čas treninga v mesecu:                     1/75 

Število prisotnih:  21 Zaporedno število in skupen čas treninga:                                    9/970 

Vrsta priprave:    TE 

Čas trajanja:      75 min
 

Rekviziti: stožci, majice, žoge 

Uvodni del 
Čas:    30 min 

Cilj:    priprava na trening, aktivna TE 

Naloge: aktivna gimnastika, TE v parih, IGRA 2x5:0 (prosta in dva dotika) 

Organizacija: frontalni 

1. naloga 

    

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTEK NALOGE 

V omejen prostor 20 x 20 

metrov postavimo dve ekipi. 

Najprej ima vsaka ekipa 

svojo žogo in si jo podaja 

med seboj. Nato igramo z eno 

žogo s pasivno obrambo 

nasprotnika. Po nekaj 

minutah zamenjamo vloge. 

Trener iz strani poda novo 

žogo v primeru, da se je 

igralna žoga izbila iz 

omejenega igralnega 

prostora. 

POMEMBNO ! 

Igralci med seboj sodelujejo z 

zvočnim in vidnim signalom, pred 

sprejemom je vedno odkrivanje. 

Opozarjamo tudi na primerno 

širino igralcev z žogo in podajo v 

primerni razdalji. 



 

1. naloga 

  

 

 

 

 

 

 

2. naloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.  naloga 

   

 

Glavni del 
Čas: 35min 

Cilj: izpopolnjevanje TE, dinamična TE 

Naloge: odkrivanje, sprejem, podaja, predložek, strel na vrata 

Organizacija:  igralne oblike, kolone, kvadrati, trikotniki 

Metodika: povečevanje hitrosti in natančnosti 

Opombe: 

 

POMEMBNO ! 

Igralci med seboj 

sodelujejo z zvočnim 

ali vidnim signalom, 

pred sprejemom je 

vedno odkrivanje, 

podaja je močna z 

NDS po povratni 

igralec takoj 

nadaljuje s pripravo 

za naslednjo podajo 

POMEMBNO !  

Zahtevamo natančnost 

izvedbe in tehnično 

brezhibnost tudi pri 

večji hitrosti tako žoge 

kot igralca. 

POTEK NALOGE 

Igralci so razporejeni v dveh 

nasprotnih kolonah. Igralec 

iz nasprotne kolone brez žoge 

steče proti igralcu z žogo. Ta 

mu jo približno na sredini 

poda. Igralec žogo sprejema 

z NDS ali ZDS tako L kot D 

noge. Po sprejemu poda žogo 

prvemu igralcu v koloni, 

igralec nasprotne kolone pa 

steče za podano žogo proti 

sredini, kjer sprejema žogo 

kot njegov predhodnik. 

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. 



 

         4.  naloga 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključni del 
Čas: 10 min 

Naloge: IGRA 11:10 na zmanjšanem prostoru 

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 

vodi in podaja v sredino na 

oba vtekajoča soigralca, od 

katerih igralec, ki je podal 

vteka na prvo vratnico, 

igralec, ki je odigral 

povratno pa na drugo. 

POMEMBNO !  

Zahtevamo natančnost izvedbe 

in tehnično brezhibnost tudi 

pri večji hitrosti tako žoge kot 

igralca. Igralce opozarjamo 

predvsem na pravočasnost 

gibanja in podaje ter 

predložka. 


