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Osebno menim, da je razvijanje odrivne in eksplozivne moči z globinsko daljinskimi skoki učinkovita 
in uspešna pot, pri izboljšanju kondicijske sposobnosti nogometaša. Učinkovita je zato, ker daje 
najboljše rezultate v smislu napredka odrivne in eksplozivne moči v primerjavi z meni znanimi 
alternativami. Učinkovitost v smislu nogometnega znanja pa je včasih vprašljiva, saj lahko v 
nekaterih primerih dosežemo boljšo nogometno hitrost z razvijanjem tehničnih ali taktičnih 
elementov. Uspešna pa zato, ker je boljša eksplozivnost moč dokazano povezana z višjim rangom 
tekmovanja.
Razvijanje eksplozivne in odrivne moči z globinsko daljinskimi skoki bi priporočal vsem 
nogometašem, ki tekmujejo na vrhunskem nivoju. Vsem ostalim pa, preden preidete na globinsko 
daljinske skoke najprej izboljšajte svojo absolutno moč na druge načine. Prvi način je zmanjšanje 
deleža maščob v telesni teži nogometaša saj se zaradi manjšega upora poveča absolutna moč, 
čeprav relativna ostane popolnoma enaka. Drugi način je  povečanje miozinskih in aktivinskih 
vlaken v mišici, saj tako hipertofirana mišica lahko proizvede večjo silo in s tem boljšo moč. Tretji 
način je razvijanje optimalne medmišične koordinacije (antagonisti, protagonisti) ali razvijanje 
optimalne tehnike teka.

Pri delu je potrebno biti pozoren tudi na optimalno sposobnost za delo z vidika energijske 
komponente tako na dan obremenitve, kot na plan naslednjih obremenitev, zato je najboljši dan za 
trening odrivne in eksplozivne moči z globinsko-daljinskimi skoki v tekmovalnem  tednu ravno 
sreda ali četrtek.  

Svetujem tudi, da se ta vrsta kondicijske sposobnosti, ki je v nogometu situacijsko pogojena, razvija 
le takrat, ko imamo dovolj časa za razvijanje tudi drugih nogometnih elementov, ki tudi vplivajo na 
nogometno sposobnost nogometaša. Tukaj mislim na razvijanje tehnično taktičnih in kognitivnih 
sposobnosti, ki lahko dajo boljši nogometni učinek glede na vložen trud.

• Sredstva, vaje in metode dela

Sredstva pri razvijanju eksplozivne in odrivne moči z globinsko daljinskimi skoki v dvorani  se 
skrivajo v samem imenu naloge. Sredstva so poskoki, doskoki, seskoki, odskoki, šprinti, vaje na 
trenažerjih itd. Lahko bi rekli, da so sredstva vsa gibanja, kjer pride do ekscentrično-koncentrične 
kontrakcije mišice, kjer se potencialna elastična energija izkoristi za gibanje.
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Metode dela pri razvijanju odrivne in eksplozivne moči z globinsko daljinskimi skoki mora temeljiti 
na visoko intenzivnem gibanju, saj se v drugačnem primeru ne izkorišča t.i. elastična moč, ki se 
sprosti pri prehodu iz ekscentrične v koncentrično kontracijo mišice.  Tako lahko govorimo o metodi 
ponavljanja in intervalni metodi.

• Primer treninga

Kdaj treniramo odrivno in eksplozivno moč, glede na periodizacijo?
Kdaj treniramo odrivno in eksplozivno moč glede na tedenski ciklus treniranja, ko je tekma ob 
koncu tedna?
Kdaj treniramo odrivno in eksplozivno moč glede na dnevni trening?
Kakšni so cilji treniranja odrivne in eksplozivne moči z daljinsko globinskimi skoki?
Kakšne so nevarnosti pri treningu?
Na takšna in podobna vprašanja je potrebno najprej odgovoriti, preden se programira trening 
moči, saj  le tako lahko dosežemo največji napredek pri posamezniku saj nepravilno doziranje lahko 
privede do poškodb. 
Glede na periodizacijo treniramo odrivno in eksplozivno moč z globinsko daljinskimi skoki v drugem 
delu pripravljalnega obdobja (3.–4. teden), po treningih za osnovno in repetitivno moč ter v 
tekmovalnem obdobju. 

V tedenskem ciklu je najprimernejši dan za trening odrivne in eksplozivne moči v sredini tedna iz 
naslednjih razlogov:

•Trening je visoko intenziven in če sledimo logiki valovanja oz progresije obremenitev v 
tedenskem ciklu je sreda ali četrtek pravi dan

•Dovolj časa imamo do primerne regeneracije in priprave na tekmo z energijskega vidika
•Visoko intenzivni treningi zahtevajo primerno regeneracijo po obremenitvi zaradi možnosti 

poškodb (dan pred tekmo popolnoma neprimerno) in primerno pripravljenost za 
maksimalno delo na samem treningu (dan po tekmi neprimerno)

Ko pričnemo s treningom, ki ima glavni poudarek na razvijanju odrivne in eksplozivne moči z 
globinsko daljinskimi skoki je pomembno, da je telo primerno pripravljeno na visoke obremenitve. 
Zaradi tega je najboljše, da razvijamo moč v glavnem delu treninga po primernem ogrevanju, ki 
pripravi mišične skupine na intenzivno delo. 

Slika 7  prikazuje okvirni 6 tedenski program dela pri razvijanju odrivne in eksplozivne moči z 
globinsko daljinskimi skoki. Postopnost obremenitev je določena s številom kontaktov in z 
manipulacijo višine ovir, švedskih skrinjic oziroma ostalih pripomočkov. Sam program dela ni  
primeren za začetno obdobje pripravljalnega obdobja ampak zahteva že osnovno pripravljenost  
igralcev. 



Primer treninga



Slika 7. 6 tedenski program dela.

Teden Kontakti Vaja Pon / Ser
1 122 Klasični skok iz noge na nogo

Zaporedni sonožni poskoki čez ovire
Bočni poskoki preko ovire
Škarje
Sonožni skok v daljino
Doskok iz višine in takojšen skok v daljino

14x2
8x3
14x2
8x2
6x3
8

2 128 Klasični skok iz noge na nogo
Zaporedni sonožni poskoki čez ovire
Bočni poskoki preko ovire
Škarje
Doskok iz višine in takojšen skok v daljino
Doskok iz višine in takojšen skok v višino 

12x3
8x3
12x3
8x2
8
8

3 142 Klasični skoki iz noge na nogo
Zaporedni sonožni poskoki čez ovire
Bočni poskoki preko ovire
Škarje
Doskok iz višine in takojšen skok v daljino
Doskok iz višine in takojšen skok v višino
Zaporedni enonožni poskoki preko ovir

12x3
8x3
12x3
8x2
8
8
8x2

4 152 Klasični skoki iz noge na nogo
Zaporedni sonožni poskoki čez ovire
Bočni poskoki preko ovire
Škarje
Doskok iz višine in takojšen skok v daljino
Doskok iz višine in takojšen skok v višino
Zaporedni enonožni poskoki preko ovir

12x3
8x3
12x3
8x3
8
8
8x2

5 152 Klasični skoki iz noge na nogo
Zaporedni sonožni poskoki čez ovire
Bočni poskoki preko ovire
Škarje
Doskok iz višine, skok na skrinjo in odriv v daljino
Doskok iz višine in takojšen skok v višino
Izmenični diagonalni enonožni poskoki 

12x3
8x3
12x3
8x3
8
8
8x2

6 148 Klasični skoki iz noge na nogo
Zaporedni sonožni poskoki čez ovire
Bočni poskoki preko ovire
Škarje
Doskok iz višine, skok na skrinjo in odriv v daljino
Doskok iz višine in takojšen skok v višino
Enonožni poskoki z dvigovanjem kolena

12x2
8x3
12x3
8x3
8x2
8
8x2

Predvsem bodite pozorni na doskoke iz višine in nato skok v daljino ali višino saj so le ti zelo 
zahtevni in jih lahko izvajajo samo zelo dobro trenirani igralce. Te skoke lahko nadomestite z 
drugimi bolj enostavnimi oziroma jih celo lahko izključite iz procesa treninga.

Slabost le teh se lahko pokaže kasneje z različnimi poškodbami mišic.


