
       SLOVENIJA U16 

           Skica treninga  

 

 

1. naloga 

 

2. naloga 

 

Datum:   29.09.2009 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga v mesecu:   6/580 

Ura:       17:00 Zaporedno število in skupen čas tovrstnega treninga:                   9/925 

Kraj:     Brežice Zaporedno število in skupen čas treninga v mesecu:                     9/845 

Število prisotnih:  22 Zaporedno število in skupen čas treninga:                                  17/1740 

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 koloni, dvojna – vtekanje 

Organizacija: frontalni, kolone, vadba po skupinah 

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. 

POMEMBNO ! 

Zahtevamo natančnost 

izvedbe in tehnično 

brezhibnost tudi pri 

večji hitrosti tako žoge 

kot igralca. 

POTEK NALOGE 

Igralci so razporejeni v koloni v razdalji približno 10M. 

Prvi igralec v koloni se odkriva L ali D in to je znak za 

naslednjega igralca, ki se odkriva v nasprotni smeri. Sledi 

podaja na oddaljenejšega igralca, ki odigra povratno žogo 

na igralca pred njim, nato pa ponovno podaja na 

oddaljenejšega igralca. Ko le ta sprejme žogo opravi 

varanje v nasprotno stran od koder je prejel žogo, med tem  

pa tudi ostala dva igralca zamenjata svoje položaje. Sledi 

dvojna podaja s prvim igralcem, nato podaja v globino in 

vtekanje za hrbtom igralca, ki predhodno sprejema žogo z 

NDS ali ZDS in podaja v prostor vtekajočemu igralcu. 

POMEMBNO ! 

Zahtevamo natančnost 

izvedbe in tehnično 

brezhibnost tudi pri večji 

hitrosti tako žoge kot igralca. 

Pomembna je predvsem 

sprememba RITMA in 

HITROSTI pred izvedbo 

posameznega TE elementa. 



 

1. naloga 

 

 

 

 

           

 

      2.   naloga 

 

 

 

 

Glavni del 
Čas: 75min 

Cilj: izpopolnjevanje TA, zadostiti osnovnim TA principom v fazi branjenja v IGRI 4:4+2 in 6:6+4 

Naloge: pokrivanje, sodelovanje, varovanje, PREVZEMANJE 

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

Metodika: vodena igra, 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 vsi 4 

branilci OSTAJAJO v okviru 16M 

in pokrivajo vtekajoče nasprotnike 

in poizkušajo preprečiti predložek, 

oziroma izbijajo žogo. 

POTEK NALOGE 

IGRA 4:4+2 v kateri branilci ne dovolijo zaključka napada skozi 

sredino v polju 16M prostora. Če moštvu, ki napada in je v posesti 

žoge ne uspe s 6-7 podajami priti v primerno situacijo za zaključek, 

sledi podaja na bok, vtekanje vseh igralcev v 16 M in zaključek. 

Napadalci poizkušajo zaključiti skozi sredino, oziroma izmenično 

po levi in desni strani. 

POTEK NALOGE 

IGRA 6:6+4 v kateri branilci z 2 ZZI NE 

DOVOLIJO zaključka napada skozi sredino 

v polju 16M prostora. Če moštvu, ki napada 

in je v posesti žoge ne uspe s 6-7 podajami 

priti v primerno situacijo za zaključek, sledi 

podaja na bok, vtekanje še enega 

nasprotnika na bočnem položaju in nameren 

IZPAD zunanjega branilca. Zatem sledi 

prevzemanje vtekajočega igralca (SB) in 

pravilna postavitev vseh ostalih branilcev in 

zveznih igralcev v 16 M prostoru. Vse 6 

igralcev moštva, ki napada se vključi v 

zaključek. 

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 IZPADU bočnega branilca sledi 

PREVZEMANJE SB, ter vračanje vseh igralcev v 

16M prostor, kjer pokrijejo nasprotnike in 

poizkušajo preprečiti predložek. BOČNI branilec 

se kar najhitreje vrne v bližino 16M, v 16M pa 

pride tudi ZZI, ki igra na nasprotni strani napada.  



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 


