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INDIVIDUALNE PRIPRAVE NA SEZONO – IGRALCA MLADINSKE IN ČLANSKE EKIPE 

Navodila za izvedbo:
− zavedajte se, da je to individualni trening saj ekipne priprave izvajamo skozi igralne oblike z žogo
− pred tekom telo z ogrevanjem (tek + gimnastika + stretching) pripravimo na napor
− obremenitev lahko nadziramo z merjenjem pulza oziroma razmerja med pretečenimi metri in porabljenim časom
− na tej povezavi: http://trener-portal.si/trener/strokovno/30/spremljanje_srcnega_utripa_med_vadbo/ si lahko 

izračunate vaš ciljni srčni utrip
− v poletnem času treninge izvajamo bodisi zjutraj med 7 – 9 uro bodisi bolj proti večeru in se s tem izognemo težavam 

z vročino
− med tekom poskrbite za zadosten vnos tekočine v telo (predloge najdete na naslednji povezavi):

http://trener-portal.si/igralec/strokovno/regeneracija/96/kaj_piti_pred_med_in_po_vadbi/ 
− po vadbi poskrbite za učinkovito regeneracijo (predloge najdete na naslednji povezavi): 

http://trener-portal.si/igralec/strokovno/regeneracija/91/regeracija_po_intenzivni_vadbi/ 
− spodaj napisan program treninga je namenjen aktivnim igralcem kateri trenirajo brez pavze že nekaj sezon v 

nasprotnem primeru je potrebno prilagoditi tako intenzivnost izvajanja kot tudi količino pretečenih metrov 
− treningi so zahtevni zato jih lahko izvajate samo v primeru, ko ste popolnoma zdravi oziroma imate opravljen in 

veljaven športni zdravniški pregled
− v primeru kakršne koli slabosti oziroma zdravstvenih težav je potrebno trening prekiniti ter obiskati zdravnika
− pred izvedbo treninga se posvetujte z vašim zdravnikom oziroma trenerjem

http://trener-portal.si/trener/strokovno/30/spremljanje_srcnega_utripa_med_vadbo/
http://trener-portal.si/igralec/strokovno/regeneracija/91/regeracija_po_intenzivni_vadbi/
http://trener-portal.si/igralec/strokovno/regeneracija/96/kaj_piti_pred_med_in_po_vadbi/


1. TRENING – splošna vzdržljivost
Pričnemo z 20min ogrevanjem (tek + gimnastika + stretching)
Nato tečemo 6 × 1000m, intenzivnost teka je 40 – 50% to je cca. 250 – 260s.
Pavza po vsakem teku je 1000m je 5min, izvajamo pa jo aktivno (stretch, vaje).

2. TRENING – splošna vzdržljivost
Pričnemo z 20min ogrevanjem (tek + gimnastika + stretching)
Nato izvajamo teke po naslednjem vrstnem redu:
2 × 1000m 40% moči t.j. cca. 250 – 260 s Pavza: 5min 2×aktivna
3 ×   800m 50% moči t.j. cca. 220s Pavza: 4min 3×aktivna
4 ×   600m 60% moči t.j. cca  190s Pavza: 4min 4×aktivna
6 ×   400m 70% moči t.j. cca    90s Pavza: 3min 6×aktivna
Skupaj je to pretečenih 9200m v cca 40min in 56min aktivnega odmora.

3. TRENING – hitrostna vzdržljivost
Pričnemo z 20min ogrevanjem (tek + gimnastika + stretching)
Nato izvajamo teke po naslednjem vrstnem redu:
4 × 400m 70% moči t.j. cca 80 – 90s Pavza: 3min 4×aktivna
8 × 200m 80% moči t.j. cca 35 – 40s Pavza: 2min 8×aktivna
Skupaj je to pretečenih 3200m v cca 15min in 28min aktivnega odmora.
Po teh tekih naredimo še 1500m počasnega teka 50% moči – iztekanje.



4. TRENING – splošna vzdržljivost
Pričnemo z 15min ogrevanjem (tek + gimnastika + stretching)
Nato izvajamo teke po naslednjem vrstnem redu:
3 × 1000m 40% moči t.j. cca 250s Pavza: 5min 3×aktivna 
5 ×   800m 50% moči t.j. cca 220s Pavza: 4min 5×aktivna
7 ×   600m 60% moči t.j. cca 190s Pavza: 3min 7×aktivna
Skupaj je to pretečenih 11.200 m v cca 55min in 56 aktivnega odmora.

5. TRENING – hitrostna vzdržljivost
Pričnemo z 20min ogrevanjem (tek + gimnastika + stretching)
Nato izvajamo teke po naslednjem vrstnem redu:
8 × 200m 70% moči t.j. cca 35 – 40s Pavza: 2min 8×aktivna  
8 × 100m 80% moči t.j. cca 17 – 19s Pavza: 1min 8×aktivna
10 × 50m 90% moči t.j.   cca 9 – 10s Pavza: 1min 8×aktivna
Skupaj je to pretečenih 2900m v cca 10min in 34min aktivnega odmora.
Po teh tekih naredimo še 1000m počasnega teka 50% moči za iztekanje.



6. TRENING – splošna vzdržljivost
Pričnemo s 15min ogrevanjem (tek + stretching + gimnastika)
Nato izvajamo teke po naslednjem vrstnem redu:
2 × 200m 70%  moči t.j. cca 35 - 40s Pavza: 2min 2×aktivna
4 × 400m 70%  moči t.j. cca 85 – 95s Pavza: 3min 4×aktivna
6 × 600m 60%  moči t.j. cca 190s Pavza: 4min 6×aktivna
1 × 800m 50%  moči t.j. cca 200s Pavza: 4min 1×aktivna
6 × 600m vse enako kot prej vse enako kot prej
4 × 400m vse enako kot prej vse enako kot prej
2 × 200m vse enako kot prej vse enako kot prej
Skupaj je to pretečenih 12.000 m v cca 55 – 60min in 84 min aktivnega odmora.

7. TRENING – hitrostna vzdržljivost
Pričnemo z 20min ogrevanjem (tek + stretching + gimnastika)
Nato izvajamo teke po naslednjem vrstnem redu:
  8 × 200m   60% moči t.j. cca 40s Pavza: 2min 8×aktivna
12 × 100m 70% moči t.j. cca 18s Pavza: 1min 12×aktivna
16 ×   50m   80% moči t.j. cca 10s Pavza: 1min 16×aktivna
Skupaj je to pretečenih 3600m v cca 12min in 44min aktivnega odmora.



8. TRENING – splošna vzdržljivost
Pričnemo s 15min ogrevanjem (tek + stretching + gimnastika)
Nato izvajamo teke po naslednjem vrstnem redu:
2 × 1000m 40% moči t.j. cca 260 – 300s Pavza: 5min 2×aktivna
2 ×   800m 50% moči t.j. cca 220s Pavza: 4min 2×aktivna
2 ×   600m 60% moči t.j. cca 190s Pavza: 4min 2×aktivna
2 ×   400m 70% moči t.j. cca   90s Pavza: 3min 2×aktivna
2 ×   200m 80% moči t.j. cca   35s Pavza: 2min 2×aktivna
2 ×   400m enako kot prej enako kot prej
2 ×   600m enako kot prej enako kot prej
2 ×   800m enako kot prej enako kot prej
2 × 1000m enako kot prej enako kot prej
Skupaj je to pretečenih 12.000 m v cca 55 – 60 min in 72min aktivnega odmora.

9. TRENING – splošna vzdržljivost
PIRAMIDNI TEK: pričnemo s 15min ogrevanjem (tek + stretching + gimnastika)

a. tečemo tako, da začnemo teči 100m 80% moči in nato po tem teku tečemo 200m v čisto počasnem teku – 
PREPOVEDANA HOJA!!!!

To ponovimo 6×(skupaj je to 6 × 100m sprinta in 6 × 200m počasnega teka).
b. nato tečemo 200m 80% moči in 400m v čisto počasnem teku. Postopek je enak kot prej; (tokrat je to 5 × 200m in 6 × 

4000m) pavza je 5min za stretching.
c. postopek enak kot prej, teki pa so 300m z 80% moči in 600m počasi/4 ponovitve (to je 4 × 300m hitro in 4 × 600m 

počasi).
d. postopek enak kot prej, teki pa so 400m z 80% moči počasi/3 ponovitve (to je 3 ×400m hitro in 3 × 800m počasi). 

Pavza 8min za stretching.
e. postopek enak kot prej, teki pa so 500m z 80% moči in 1000m počasi/2 ponovitve (to je 2 × 500m hitro in 2 × 1000m 

počasi).
f. 1 × 700m z 80% moči in 1 × 1500m počasi po enakem postopku kot prej, nato relaksacija in raztezanja.



10. TRENING – regeneracija
Razne oblike lahkotnega teka, gimnastičnih vaj in stretchinga, plavanje, masaže itd. (količina teka naj ne presega 3000m).

11. TRENING – splošna vzdržljivost
STOPNIČASTI TEK (najprej ogrevanje kot pri piramidastem teku).
Začnemo teči 100m v sprintu – 80% nato tečemo 200m počasi; nadaljujemo z 200m sprinta 80% in 400m počasi; nato 300m 
sprinta 80% in 600m počasi / po treh distancah naredimo 5min razteznih vaj + gimnastiko; zatem nadaljujemo z 400m teka v 
80% sprintu in 800m počasi; nato 500m teka v 80% sprintu in 1000m počasi. Zatem pa 8 minut stretchinga; po tem pa še 
600m sprinta 80% moči in 1200m počasi. Pri vseh tekih takoj po sprintu je prepovedano hoditi, ampak morate počasi teči. 
Na koncu serije se dobro raztegnite predvsem spodnji del trupa (noge).

12. TRENING – vzdržljivost
Najprej 15 – 20 min ogrevanja nato pa serija tekov po 200m v 80% sprintu: 200m  v 80% in 400m počasi – to ponovimo 5× 
nato pa naredimo 5 min stretchinga ter še 2 × ponovimo isto serijo. To skupaj znese 15 × 200m 80% in 15 × 400m počasi. 

13. TRENING – regeneracija
Enako kot pri 10. treningu regeneracije.

14. TRENING
Tecite po dobrem ogrevanju maksimalno 100%  3200m in si izmerite čas, ter s tem časom pridite na testiranje (če je le 
možno odtecite razdaljo na atletski stezi).



Osnova vseh treningov vzdržljivosti naj vam bo pulz v »teku« 140 – 180 in pulz v mirovanju, ki naj ne pada od 100 – 120 v 
lahkem teku.
Želimo vam, da se boste čim bolje pripravili, ter da boste brez poškodb in z uspehi začeli novo sezono!


