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REGIJSKI 
CENTER 

MNZ

Trening kategorije U13

Trening kategorije U12

 dolžina treninga je 
90 minut

 treninga si sledita 
eden za drugim

 več izvedb 
posameznega RC na 
različnih lokacijah v 
nekaterih MNZ

Tekmovalna sezona 2016/2017

Trening kategorije U14
 poudarjen 

individualni pristop 
vadbe

Tekmovalna sezona 2017/2018



ORGANIZIRANOST RC MNZ

‐ MNZ Lendava MNZ Lendava 1 izvedba1 izvedba
‐ MNZ Murska SobotaMNZ Murska Sobota 1 izvedba1 izvedba
‐ MNZ Maribor 3 izvedbe
‐ MNZ Ptuj 1 izvedba
‐ MNZ Celje 2 izvedbi
‐ MNZ Ljubljana 4 izvedbe
‐ MNZ Gorenjska 2 izvedbi
‐ MNZ Koper 2 izvedbi
‐ MNZ Nova Gorica 1 izvedba



NAČRTOVANI in IZVEDENI RC v 
jesenskem delu sezone



ANALIZA IZVEDBE RC MNZ
v jesenskem delu sezone 2016/2017

135 REGIJSKIH
        CENTROV

253 TRENINGOV

1147 
IGRALCEV

94
LOKACIJ

KLUBI

TRENERJI 
NZS - 6

Umetna 
trava

60

Naravna trava
75

Razsvetljava
63

49 vratarjev

581
letnik 2004

566
letnik 2005

7 deklic

41 vratarjev

5 deklic

SO sodelovalI
124

NISO sodelovalI
47

TRENERJI 
MNZ – 26
•280 krat 
sodelovali na 
treningih

KLUBSKI 
TRENERJI – 42
•21 aktivni
•24 opazovalci

• slaba kvaliteta igralcev
• nimajo informacij o RC
• nočejo sodelovati



LOKACIJE V MNZ Murska Sobota



LOKACIJE V MNZ Lendava



VKLJUČENI IGRALCI V RC



SODELOVANJE KLUBOV

MNZ MURSKA SOBOTA

MNZ LENDAVA



KLUBSKI TRENERJI



USMERITVE ZA DELO NAPREJ
 Neposredno obveščanje igralcev o Regijskih centrih.
 Oblikovati številčno polne vadbene skupine na vsakem 

posameznem treningu (seznam igralcev, za katere želimo, da se 
centra zanesljivo udeležijo, hkrati pa se bo klubom določilo številčno 
kvoto igralcev, ki jih naj pošljejo na center -  U13). 

 Povečati odgovornost klubov in tudi samih igralcev, da 
pravočasno sporočijo odsotnost na centru.

 Vključiti na treninge RC več klubskih trenerjev, predvsem z 
njihovo aktivno vlogo.

 Doseči večje vključevanje deklic v RC.
 Delo z vratarji v RC.
 Organizacija tekem v okviru RC MNZ.



IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO 
VSEBINE TRENINGOV
• Elementarna tehnika z usmeritvami (dinamična tehnika).
• Podajanje žoge (različni udarci, popravljanje tehnične 

izvedbe, moč in hitrost podaje).
• Sprejemanje žoge (usmerjeno v cilj, globino).
• Odkrivanje igralcev (ponovitev različnih odkrivanj, pravilno 

gibanje in obračanje igralca z in brez žoge 
v igralnih situacijah, pravilen timing).

• Igra 1:1 v obeh fazah igre
• Sodelovanje dveh, treh do največ štirih igralcev

(igralne oblike, igra v olajšanih pogojih (prosti igralci), cilj je 
uspešnost igralcev in posledično njihovo zadovoljstvo ter 
zabava).



ZAHTEVE PRI IZVAJANJU 
TRENINGOV V RC MNZ
 strokovno vodeni,
 organizirani tako, da omogočajo enostaven prehod iz vaje 

na vajo,
 rekviziti vnaprej pripravljeni,
 omogočanje velikega števila ponovitev izbranega TE-TA 

elementa,
 pozornost nad izvedbo (najmanj trije trenerji na igrišču),
 usmerjanje, vzpodbujanje in motiviranje igralcev,
 v vadbo je potrebno vnesti zabavno noto.

Na treningih se čimbolj približati
individualnemu delu!!!



NAČRTOVANJE TRENINGOV
o Določitev sklopa in usmeritev treninga.
o Določitev ciljev treninga.
o Smiselna izbira vaj (strokovno in organizacijsko).

Pri izbiri vsebin in sestavljanju treningov sledimo naslednjemu 
načinu:

 Vadba elementa v enostavni obliki.
 Vadba elementa v dinamični tehniki.
 Vadba elementa v igralni obliki.
 Uporaba elementa v igri.

Glavno vodilo na treningu je
uporaba treniranih elementov v igri!!!



VIDEO

Povezava do videa



REGIJSKI CENTRI MNZ 
pomlad 2017
 8 treningov:

 usmerjen sprejem v cilj (1x)
 usmerjen sprejem v gibanje (2x)
 igra 1:1 (2x)
 testiranje (1x)
 tekma (2x)

 festivalni dan za obe kategoriji (junij)



TRENING 1-4

SKLOP:
Podajanje in sprejemanje žoge

USMERITEV TRENINGA:
Podajanje žoge, usmerjeno sprejemanje žoge v gibanju proti 
cilju in odkrivanje igralcev

CILJ:
Izboljšanje sprejema žoge v gibanju proti cilju



OGREVANJE
VADBA ELEMENTA V ENOSTAVNI OBLIKI

Podaje v četvorki z dvema žogama

Igra podaj 3:1 na tri gole



GLAVNI DEL
VADBA ELEMENTA V DINAMIČNI TEHNIKI

Usmerjen sprejem v gibanju proti cilju z vtekanjem v prostor

1. varianta

2. varianta



VADBA ELEMENTA V IGRALNI OBLIKI

Igra 1+(3:3+1)+1  (prehod s podajo)



VADBA ELEMENTA V IGRI

Igra 4:4 na dva mala gola - »lijak«



ZAKLJUČNI DEL
Tekmovanje v poigravanju z žogo v zraku



TRENING 3-3

SKLOP:
Igra 1:1

USMERITEV TRENINGA:
Igra 1:1 v obrambi

CILJ:
Izboljšanje igre 1:1 v obrambi



OGREVANJE
VADBA ELEMENTA V ENOSTAVNI OBLIKI

Podaj in steci

Podaja in branilski ples



Atletska abeceda



GLAVNI DEL
VADBA ELEMENTA V DINAMIČNI TEHNIKI

Igra 1:1 čez linijo

Osvoji žogo in postani napadalec



VADBA ELEMENTA V IGRALNI OBLIKI

Igra 2+3:3+2



VADBA ELEMENTA V IGRI

Igra 4:4 na dva mala gola brez ali z vratarji



ZAKLJUČNI DEL

Raztezne gimnastične vaje, pogovor



TRENINGI V RC MNZ

http://www.nzs.si/NZS/Trenerji/Strokovne_teme/Treningi_v_RC_MNZ

http://www.nzs.si/NZS/Trenerji/Strokovne_teme/Treningi_v_RC_MNZ

