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Iz otrok postanejo najstniki. Mišljenje in telesna postava se z odraščanjem precej 
spremenita. Posledice pubertete se izrazijo psihično v obliki muhavosti, omahljivosti in 
s spreminjajočo sposobnostjo koncentracije. V fizičnem področju pride do 
disharmonije razmerja mišica-kost-kita. Telo se nam zdi pretegnjeno in gibi zgledajo 
povsem nekoordinirani. V tej fazi je za trenerja zelo pomembno , da najstnika pri 
treningu ne preobremeni telesno in psihično!
Pomembna se mi zdita izostren čut ter pozitivna podpora in pozitivno prigovarjanje, 
ker je mladi vratar v tej fazi zelo labilen in svojih hormonov ne zmore obvladati.
Mladi športnik rabi izziv, kateri je pri kontroliranih pogojih za nadaljnji razvoj 
športnika zelo konstruktiven. V tej fazi se hitro pojavi v očesu mladostnika tudi 
kakšna solza, katere naj ne vidimo kot slabost in neuspešnost, temveč kot moč 
osebnosti.

KOMPLEKSNE VAJE: HITROST, SKOKI, ...

Priprava:
- 1 x stožec - start
- 5 x žoge, stožci - slalom 
- 1 x kapica – trener (7 m pravokotno na 
   zadnjo žogo) – glej skico

Potek:
- vratar steče slalom okoli stožcev ter na 
  koncu od reagira na žogo vrženo s strani 
  trenerja
- trener podaja z nogo ali z roko meče vstran 
  žogo poljubno visoko
- vratar žogo lovi v paradi ali v teku

Opozorila:
- vratar pri paradi mora uporabljati pravilen 
  odriv 
- opozarjati na pravilnost lovljenja žoge 
  (vedno proti trenerju v smeri kota 45 stopinj)
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Priprava:
- gol ali gol markiran z dvema palicama
- 5 x visok stožeč  
- 1x kapica (10m od gola) - trener 

Potek:
- vratar skače sonožno, stransko preko žog 
- trener žogo meče ali udari z nogo v stran  
- vratar s parado žogo ulovi

Možnosti:
- vratar preteče stožce v skipingu ali slalom
- uporabljamo obe strani
- trener meče ali udarja žoge v različne višine
  (visoka, polvisoka, po tleh ...)

Priprava:
- gol ali gol markiran z dvema palicama
- dve žogi 
- palica 1,5 m od vratarja 

Potek:
- vratar stoji na sredini gola ter na znak 
  trenerja preskoči žogo ob njemu, steče
  do palice na sredini in se jo dotakne
- trener po vratarjevem dotiku palice udari
  žogo v stran 
- vratar reagira na žogo s parado   

Možnosti:
- trener udarja žogo v različnih višinah
- vratar žogo ulovi v paradi
- opozarjati na odriv s pravilno nogo ter 
   vstajanje po paradi


