
       SLOVENIJA U16 

           Skica treninga  

 

 

 

1. naloga  

     

  a     b    c 

 

Datum:   29.09.2009 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga v mesecu:   5/470 

Ura:       09:30 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga:                   8/815 

Kraj:     Brežice Zaporedno število in skupen čas treninga v mesecu:                     8/735 

Število prisotnih:  22 Zaporedno število in skupen čas treninga:                                  16/1630 

Vrsta priprave:    TA 

Čas trajanja:      90 min
 

Rekviziti: stožci, majice, žoge 

Uvodni del 
Čas:    25 min 

Cilj:    priprava na trening, aktivna TE 

Naloge: aktivna gimnastika, lovljenja (različna lovljenja z dodatnimi nalogami), TE v parih (podaja in 

sprejem z različnimi deli telesa v mirovanju in v gibanju) 

Organizacija: frontalni, pari 

Glavni del 
Čas: 60 min 

Cilj: izpopolnjevanje TE/TA elementov v fazi branjenja in fazi napada 

Naloge: NAPAD - odkrivanje, sprejem, podaja, vodenje, predložek, strel na vrata; OBRAMBA - pokrivanje, 

odvzemanje, varovanje, prevzemanje 

Organizacija:  igralne oblike, vadba v skupinah 

Metodika: povečevanje hitrosti in natančnosti, perfekcionalizacija izvedbe v obeh fazah igre 

Opombe: 



 

 

 

 

 

 

       2. naloga 

Enako kot prva naloga, le da v tem primeru vratar degažira z nogo ali podaja dolgo podajo v prostor, kjer se 

je začel napad. Igralci, ki so napadali se v sprintu vračajo in poizkušajo osvojiti žogo in jo potem zadržati v 

posesti na sredini igrišča v igri 6:8. 

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 6:4 s štirimi možnimi zaključki. Po povratni podaji NAPADALCA sledi vtekanje drugega 

napadalca za njegov hrbet kjer sprejme žogo in poizkuša zaključiti s strelom na vrata v 

sodelovanju z vsemi ostalimi napadalci oziroma zveznimi igralci. Pri drugi možnosti sledi 

podaja na vtekajočega ZZI na isti strani, pri tretji možnosti sledi podaja na vtekajočega ZZI z 

nasprotne strani, ki vteka za hrbet SB z nasprotne strani in pri četrti možnosti sledi podaja na 

vtekajočega ZZI, ki vteka za hrbtom ZB. Po zaključku se vsi igralci v fazi napada v trenutku 

vrnejo nazaj v šprintu do izhodiščnega položaja,  kjer eden od igralcev sprejme žogo in jo 

poizkuša skupaj z ostalimi zadržati v svoji posesti na sredini igrišča, tokrat v IGRI 6:8, saj se 

obrambnim igralcem pridružijo še 4 igralci, ki v prvem delu niso sodelovali. 

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 

POMEMBNO ! 

Pri obeh nalogah od 

igralcev ZAHTEVAMO 

dosledno spoštovanje TA 

načel tako v fazi 

branjenja kot fazi 

napada. 


