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OBLIKOVANJE IGRE MLAJŠIH KATEGORIJ 

    Murska Sobota 21.1.2015                                  Pripravil:  Zoran Cirkvenčić  VTN 

Oblikovanje igre 

 To je področje velikih zmožnostih, raznovrstnih pogledov, ustvarjalnosti  

        posameznika, različnih idej vendar vse se začne in konča s ciljem doseganje čim     

        boljšega  rezultata. 

   

        Oblikovanje  igre je kompleksen proces vezan na razvoj igre, obremenitve v     

         procesu  treninga, razvoj motivacije posebej pri mladih igralcih-igralkah z ciljem,   

         da se igra razvije v celoti in omogoči realizacijo začrtanih in planiranih ciljev. 

        

        Trenerji moramo pri planiranju  oz. oblikovanju igre svojega moštva  upoštevati vse       

        segmente podrobno. Moramo oblikovati osnove igre v fazi napada in v fazi  

        obrambe in potem narediti povezave.  

   

 

          

         

         

 

         

         Kaj je igra? 

 

        Igra je sodelovanje med igralci-igralkami, katera je odvisna od nastalih različnih    

        situacij, ki se pojavljajo in spreminjajo tekom igre. 
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Značilnost sodobne igre 

Kaj se dogaja: časovni in 

prostorski se pritisk  

povečuje, igra se odvija 

na manjšem prostoru in 

je zmeraj hitrejša. 

Glavna značilnost 

sodobne igre , je 

sodelovanje med igralci 

in dinamičnost.  

Organiziranost, 

uigranost, kreativnost in 

hitrost igre . 

Tehnika in kondicija sta 

pogoja za uresničitev 

ideje med igro (taktike). 

Sta pogoj za 

vzpostavljanje in 

ohranjevanje sodelovanja 

med igro in dinamičnost 

igre. 

V zgoščenem prostoru 

je pomembna skupna 

ideja o igri – osnova 

za hitro igro in 

usklajenost , gibanja 

igralcev-igralk in žoge 

(timing). 

Pomembno je hitro gibanje 

žoge  - direktno podajanje , in 

sprejem žoge. Pogoj za hitro 

igro je tudi obvladovanje 

tehnike v hitrem gibanju 

(dinamična tehnika) ,ob 

oviranju nasprotnika ter 

odlična kondicijska 

pripravljenost. 

Kako medsebojno sodelovati? 

 

1. V fazi napada – ko imamo žogo in napadamo.  

2. V fazi obrambe – ko je žoga v posesti nasprotnika in se branimo. 

Trenerjeva vloga pri oblikovanju igre je v prvi vrsti, da igralce-igralke usmerja 

in z različnimi vajami, pomaga reševati nastale situacije, ki se pojavljajo tekom 

same igre. 

Trener, igralcem-igralkam skozi različne vaje ponuja različne rešitve, vendar 

igralec-igralka tekom igre morata sama v zelo kratkem času najti pravo rešitev za 

nastalo situacijo in jo pozitivno rešiti (potrebno je spodbujati ustvarjalnost ). 
 

Pri planiranju , kako oblikovati igro svojega moštva,  trener mora vedeti 

kako in na kakšen način omogočiti, da moštvo glede na zgoraj omenjeno 

doseže pozitiven rezultat.  

V prvi vrsti mora upoštevati starostno kategorijo z katero dela, in program 

vadbe prilagoditi sposobnosti igralcem-igralkam.  

Upoštevati  mora postopnost (sodelovanje dveh, treh igralcev-igralk ). 

Kasneje priprava posameznika na določenih igralnih položajih, reševanje 

situacij na določenih delih igrišča (krilni položaj, sredina igrišča, konici 

napada itd…) v fazi, ko moštvo napada  in ko se brani, (prehod iz obrambe v 

napad in obratno). 
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Pri oblikovanju igre uporabljamo 

*  TE-TA vaje (posameznik, skupina, celo moštvo) . 

*  Igralne oblike z različnimi nalogami, (hitra podaja v konico napada po odvzeti   

    žogi samo z tremi podajami, vaje za ohranitev žoge, omejitev dotikov v  

    določenih delih igrišča itd..). 

*  Igre dveh moštev (različni številni odnosi 3:3, 5+1:5+1, 7:7, 9:9,11:11,  

    hendikep igra 6:7,  različne naloge za posameznika, prosta igra na krilnem 

    položaju. 

*  Različne pomožne igre (2:1, 3:1, 3:2, 4:2 itd….) 

 

Trener mora pri načrtovanju oblikovanja igre pri treningu-vadbi upoštevati 

tudi način igre (sistem igre), igralce-igralke skozi proces vadbe navajati na 

reševanje situacij v načrtovani igri (situacijski pristop z igro do igre). 

Potencirati situacije katere želimo, da bi se čim več krat pojavile v igri, ker 

predstavljajo našo kvaliteto (prednost pred nasprotnikom) - igra s hitrim 

prenosom žoge, hitra podaja žoge v konico napada, podaja v prazen prostor. 

Hitra preformacija iz napada v obrambo ali obratno. 

Pri oblikovanju igre trener mora upoštevati sposobnosti posameznega 

igralca-igralke in na temelju tega izbrati način igre, koncept, izbiro primernih 

vaj za razvoj medsebojnega sodelovanja celega moštva (moštvena taktika), 

posameznih delov moštva (skupinska taktika) in individualnih sposobnostih 

vezano za igralno mesto. 

Na ta vsa vprašanja mora dati odgovor trener, ki z načrtnim delom pri 

oblikovanju igre omogoča igralcem –igralkam vezano na njegove individualne 

sposobnosti in zmožnosti uspešno sodelovanje, katero prinaša pozitivne 

rezultate. 

Sami lahko iz prakse ugotavljamo, da uspeh moštva ni odvisen samo od kvalitete 

posameznih igralcev-igralk, temveč tudi od moštva, kjer so igralci-igralke v 

medsebojnem sodelovanju tekom igre uspešnejši. 

Trenerji mlajših kategorij se morajo zavedati, da imajo pri svojem delu veliko 

odgovornost. Zato morajo posebno pozornost posvetiti oblikovanju igre, ker 

bodo igralci-igralke  kasneje v višjih kategorijah lažje realizirali ideje in 

zahteve vezane na igro.  
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TE-TA vaja: 4 igralci-igralke – omejen 

prostor (povratna žoga, dvojna podaja, 

menjava mest + pol aktivni nasprotnik. 

TE-TA vaja: 3 igralci-igralke – omejen 

prostor (povratna žoga, dvojna podaja, 

podaja igralcu-igralki na drugi strani , in 

gibanje brez žoge - odkrivanje). 

Izpopolnjevanje 

TE-TA vaja: 4 igralci-igralke – omejen prostor 

(povratna žoga, dvojna podaja,menjava mest + 

pol aktivni nasprotnik. 

TE-TA vaja: 4 igralci-igralke – omejen prostor 

(povratna žoga, dvojna podaja,menjava mest + 

pol aktivni nasprotnik, vtekanje za hrbet. 
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1. Osnovne linije gibanja – prihajanje (trikotnik). 2. Obvezna hitra menjava mest  

     igralcev-igralk brez žoge. 

Vaja 6 igralcev- igralk (podaja, 

sprejemanje žoge + obrat, vodenje 

žoge, podaja v globino, odkrivanje) 

Vaja 3 igralcev-igralk ( podaja naprej, 

prihajanje proti žogi, podaja v stran, 

podaja v globino, menjava mest). 
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Vaja 6 igralcev-igralk ( podaja, 

sprejemanje žoge, vodenje, 

varanje , dvojna podaja, 

odkrivanje itd….) 

1. Žoga 5 igralcev-igralk (podaja, povratna žoga, 

podaja v prostor, podaja naprej, povratna žoga, 

menjava mesta ) Možnost igre z 2. žoge in 6 

igralcev-igralk. 

Izpopolnjevanje 
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Igra  rešuje veliko nalog, zahteva 

vzdržljivost, točne podaje žoge, 

spremembe smeri gibanja obvladovanje 

prostora, pregled igre . 

1. Možnost igre 2:2 in pomoč zunanjih 

igralcev- igralk. 

2.    Igra 2:2 + menjava igralca z 

zunanjim (enaka barva ) po predaji 

žoge. 

 

 

Vaje z zaključkom – udarec  na vrata 

4 igralca-igralke + vratar ( vodenje žoge, 

varanje, dvojna podaja, pol aktiven nasprotnik, 

udarec na vrata, menjava mest , ) 

Večje število igralcev- igralk + vratar 

(podaja v stran, podaja naprej, menjava 

mesta, globinska + udarec na vrata). 
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Vaje z različnimi nalogami na dvoja vrata 

       Reševanje določenih situacij 

Zaključek napada skozi sredino Zaključek napada  prek krilnega položaja 
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Hvala za pozornost ! 


