
       SLOVENIJA U16 

           Skica treninga  

 

 

 1.   naloga 

      

            2.   naloga 

                                   

Datum:   28.09.2009 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga v mesecu:   4/380 

Ura:       17:00 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga:                   7/725 

Kraj:     Brežice Zaporedno število in skupen čas treninga v mesecu:                     7/645 

Število prisotnih:  22 Zaporedno število in skupen čas treninga:                                  15/1540 

Vrsta priprave:    TA 

Čas trajanja:      110 min
 

Rekviziti: stožci, majice, žoge 

Uvodni del 
Čas:    30 min 

Cilj:    priprava na trening, aktivna TE 

Naloge: aktivna gimnastika, TE v trikotniku, PAS žoga – diagonala na znak soigralca v smer gibanja 

Organizacija: frontalni, trikotniki, skupine, pari 

POTEK NALOGE 

Igralci so razporejeni 

v trikotniku, kjer 

vadijo sprejem in 

podajo z različnimi 

deli stopala tako z 

levo kot desno nogo. 

Ves čas ostajajo na 

svojem položaju. 

Igralci podajajo žogo 

OBVEZNO z dvema 

hitrima in kratkima 

dotikoma. 

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) Igralce 

je potrebno opozarjati 

predvsem na  HITROST 

sprejema in podaje.  

POTEK NALOGE 

Igralci so razporejeni po 

parih, in vadijo sprejem in 

diagonalno podajo v smer 

gibanja soigralca, ki jo 

izvede v polni hitrosti. Po 

sprejemu v polni hitrosti 

igralec opravi še varanje 

navideznega nasprotnika, 

nato pa sam izvede natančno 

diagonalno podajo soigralcu 

na vidni ali slušni signal 

soigralca. 

POMEMBNO ! 

Potrebno je usklajeno delovanje med 

soigralcema, ki sodelujeta na podlagi 

zvočnega ali slušnega znaka. Podaja 

mora bit natančna, močna v smer 

gibanja soigralca. Pri sprejemu se 

hitrost akcije ne sme zmanjševati. 

Igralec, ki sprejema se že pripravlja 

na izvedbo naslednje akcije – 

dribling navideznega nasprotnika-  



 

1. naloga 

      

 

       2.  naloga 

      

 

 

 

 

 

 

 

Glavni del 
Čas: 75min 

Cilj: izpopolnjevanje TA,  

Naloge: varovanje, prevzemanje, izbijanje, posest žoge 

Organizacija:  frontalni način vadbe, igralne skupine – igralci na igralnih mestih v IGRI 4:6+4 

Metodika: povečevanje hitrosti in natančnosti, doslednost v TA delovanju 

Opombe: 

POMEMBNO ! 

Pri obeh nalogah je bistvenega pomena  TA delovanje ob izpadu enega ali več 

igralcev – varovanje, prevzemanje, nadomeščanje, izbijanje žoge ter POSEST žoge in 

sodelovanje OBRAMBNIH in ZVEZNIH pri ORGANIZACIJI napada v trenutku ko 

uspejo priti do žoge ob pomanjkanju PROSTORA in ČASA in agresivnem napadanju 

več igralcev. 

POTEK NALOGE 

IGRA 4:6+4. Trener prične nalogo s 

podajo na bočni položaj, kjer igralec žogo 

sprejme. OBRAMBNI igralec namerno 

zamudi pri odvzemanju, nato sledijo tri 

vrste zaključka: DVOJNA, VTEKANJE 

napadalca na bok, PODAJA na tretjega. 

OBRAMBNI igralci PREVZEMAJO, 

ZVEZNI igralci NADOMEŠČAJO pri 

predložku s strani. Ko OBRAMBNI dobijo 

žogo poizkušajo s kontinuiranim napadom 

priti do sredine igrišča, kar jim 

preprečujejo 4 igralci v zaključku, katerim 

se pridružijo še 4 novi igralci s strani in 

sledi IGRA 6+ VRATAR:8  

POTEK NALOGE 

IGRA 4:6+4. Naloga je zelo podobna kot v 

prejšnjem primeru, le da tokrat po 

odigrani povratni žogi NAPADALCA sledi 

dolga globinska ali diagonalna podaja 

proti 16M. OBRAMBNI igralci so pozorni 

na IZBIJANJE žoge, in  VAROVANJE. 

Pomembno je sodelovanje z VRATARJEM. 

Ko uspejo dobiti žogo v svojo posest sledi 

IGRA 6:8 saj se NAPADALCEM in 

ZVEZNIM priključijo še 4 igralci, ki 

preprečujejo, da bi moštvo, ki je v posesti 

prišlo preko sredine igrišča.  



 3.  naloga 

   

 

 

         4.  naloga 

    Igra 11:11 na celem igrišču, kjer sta vključena tudi vratarja. Začetek z dvema dotikoma, v nadaljevanju je 

igra prosta z neomejenim številom dotikov.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključni del 
Čas: 5 min 

Naloge: iztekanje, stretching 

POTEK NALOGE 

IGRA 10:10 med dvema 

linijama (cca 50M) z 

upoštevanjem vseh TA načel 

INDIVIDUALNE TA in 

MOŠTVENE TA. Igralci 

morajo žogo prepeljati preko 

nasprotne linije. Igro igramo 

z dvema dotikoma ali z 

neomejenim številom dotikov. 

Igra je vodena – igralce 

opozarjamo, popravljamo 

napake in jo po potrebi tudi 

zaustavljamo. 

POMEMBNO ! 

DISCIPLINA v spoštovanju TA 

načel, POSEST žoge na 

zmanjšanem prostoru ob 

agresivni igri 


