Seminar za trenerje vratarjev
Maribor, 27.1.2018

PRIMER UČNEGA TRENINGA
LOVLJENJE NIZKIH ŽOG IZ OSNOVNEGA POLOŽAJA
U8 – U10

Pripravila:
Dejan VERŠOVNIK
Darko DUBRAVICA

Youtube: Gar1
Facebook: Gar1
Instagram: gar1chy

Primer UČNEGA treninga v starostni skupini 8. – 10. let:
Trener: Gar1 – Veršovnik & Dubravica
Čas trajanja treninga: 80-90 min
Rekviziti:
- Žoge
- klobučki
- 8x dolga palica
- elastika dolga
- 2x pas + 2x elastika
Vsebina treninga:
- Naučiti tehniko posredovanja na nizke žoge iz osnovnega položaja
Cilj treninga:
- Naučiti pravilno lovljenje žoge
- Naučiti pravilen osnovni vratarski položaj
- Naučiti tehniko padanja na nizke žoge
- Motivirati vadečega za vadbo
UVODNI DEL:
- Stik z žogo
- Aktivacija telesa
- Gimnastične vaje
STOPNJEVANJE OGREVANJA:
- Stik s podlago
- Priprava na metanje
GLAVNI DEL:
- Metodičen postopek učenja posredovanja na nizko žogo s padanjem iz osnovnega
položaja
- Izvajanje elementa z drugimi nogometnimi vsebinami
- Izvajanje elementa v situacijski vadbi
ZAKLJUČEK:
- Zaključna igra, ki se navezuje na temo treninga
- Iztek
- Raztezanje
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UVODNI DEL - Stik z žogo, aktivacija telesa:
Skipping, osnovni poožaj, izkorak, lovljenje
1. Skipping diagonalno naprej do klobučka in
postavljanje v osnovni položaj,
2. Izkorak in lovljenje žoge na prsi.

Gibanje, postavljanje na žogo, osnovni
položaj, lovljenje žoge
1. Trener vrže žogo drugemu trenerju, ta pa
mu jo vrže nazaj. Vratar z gibanjem sledi
žogi in se postavlja v osnovni položaj.
2. Z izkorakom posreduje (brez padanja)
posreduje na žogo odbito od tal.

Gimnastične vaje:
1. S palico:
Predklon zaklon, rotacija s trupom levo desno, gibanje iztegnjenega trupa levo desno, kroženje spalico pred in za telesom.
2. Z žogo:
Dvigovanje kolen in kroženje žoge pod njimi,
iztegovanje zravnanih nog proti žogi v zrak,
razkoračna stoja in osmica med nogami,
razkoračna stoja in osmica po tleh.

STOPNJEVANJE OGREVANJA – stik s podlago, priprava nametanje:
Polaganje na mirujočo žogo
Vratarji so v liniji eden zraven drugega in se
polagajo na mirujočo žogo:
- iz sedečega položaja,
- iz ležečega položaja na trebuhu,
- iz kolen,
- iz osnovnega položaja
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Lovljenje žoge, z žogo spuščanje na tla, izteg
telesa
1. Vratar je na kolenih in od trenerja lovi
žogo na prsi,
2. Z žogo se spušča na tla in se dviguje nazaj
na kolena
3. Z žogo se še 1x spusti na tlain žogo spušča
iz rok, tako da pride do popolnega iztega
telesa.
Izkorak, osnovni položaj, lovljenje,
spoščanje na tla z žogo
1. Vratar z izkorakom stopi pod elsatiko in
zavzema osnovni položaj,
2. vratar lovi žogo na prsi,
3. iz osnovnega položaja se z ujeto žogo
spušča pod elastiko.

GLAVNI DEL :
– metodičen postopek učenja nizke žoge s padanjem
Metodika učenja posredovanja na nizke
žoge
1. NA BOKU na elastiki vratar lovi nizke žoge
in se pri tem ziblje (vaga),
2. V SKLECU Z IZPADNIM KORAKOM na
elastiki posreduje na nizko žogo,
3. V IZKORAKU IZ POČEPA na elastiki
posreduje na nizko žogo
4. IZ OSNOVNEGA POLOŽAJA na elastiki
posreduje na nizko žogo

– izvajanje elementa z drugimi nogometnimi vsebinami
Gibanje, zavzemanje OP glede na žogo,
odigravanje z nogo, posredovanje na nizko
žogo iz OP
1. V steče naprej, se postavlja v OP na žogo od T
2. T poda do T1, vratar z gibanjem sledi žogi in
zavzema OP iz gibanja,
3. vratar odigra povratno žogo z T1
4. T1 poda do T2, vratar zavzema nov položaj na
žogo od T2
5. iz OP posreduje na nizko žogo
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– izvajanje elementa v situacijski vadbi
Podaja, postavljanje na žogo, iz OP
posredovanje na nizko žogo, prehod v
napad
1. V izvaja prosti udarec iz 5m prostora do T,
2. T podaja do T1, vratar se postavlja glede
na gibanje žoge,
3. vratar iz OP posreduje na nizko žogo,
4. v hitro vstaja in z roko degažira v cilj
(Lahko tudi T z dvigom rok določi cilj)

ZAKLJUČEK – zaključna igra, ki se navezuje na temo treninga. Iztek, raztezanje
Zadevanje cilja z nogo (natančnost),
posredovanje na nizko žogo iz OP
Eden od vratarjev je v golu, ostali zadevajo
zmanjšana gola. Vratar poizkuša s
posredovanjem na nizko žogo preprečiti
zadetek.
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