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Ogrevanje; Igra 2:2, 3:2                                             Skupni čas: 20 min

Glavni del; Faza branjenja: 2:3, 3:4, 5:6
                                                                                             Skupni čas: 60 min

Priprava:
-  označimo igrišče velikosti 12 x 12 m
   ter ga razdelimo na štiri enake dele
- na sredini igrišča s stožci označimo
  prostor v obliki romba 
- igralce razdelimo v dve ekipi + 2 x joker
Potek: 
- v polju igramo 2:2 (napadalci, obrambni)
- igralca znotraj romba se gibljeta poljubno
  v katerokoli od igralnih polj ter ustvarjata
  višek in igro 3:2 
- vsake tri minute menjamo; rdeči menjajo
  igralna polja v smeri urinega kazalca
- jokerja menjamo na znak trenerja
- igra je prosta oziroma pri igri 3:2 
  lahko omejimo dotike

Priprava:
- koristimo polovico igrišča
- z stožci označimo mesta napadalcev
- žoge; na sredini oziroma v golu 
- igro prične ali vratar z izbijanjem žoge 
  v polje ali pa trener s podajo veznemu
- čas igranja: 3 x15 min
- pavza:  5 min
Potek:
- napadalci poskušajo kombinatorno 
  podati globinsko žogo za hrbet obrambe 
- obrambni z odlično komunikacijo,
  varovanjem in prevzemanjem 
  preprečujejo doseganje zadetka
1)  2:3
2)  3:4
3)  5:6
Opozorila:
- napadalcem omejiti število dotikov
- vratar naj sledi igro in morebitne daljše
  globinske žoge prestreza
- obvezna verbalna komunikacija
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Zaključek; Napad : Obramba
                                                                                           Skupni čas: 20 min

Priprava:
- koristimo polovico igrišča
- na eni strani veliki gol na drugi pa dva
  mala (lahko tudi veliki z vratarjem)
- igralce razdelimo v dve ekipi + 2 x joker
  (lahko tudi višje številčno razmerje v prid
   napadalcem)
Potek: 
- prosta igra vendar napadalci ne več kot
  3 – 4 dotike
- napadalci zaključujejo na veliki gol
- obrambni po odvzeti žogi poizkušajo 
  doseči zadetek na male gole
Opozorila:
- zahteva predvsem usmerjena v fazo 
  branjenja: komunikacija, varovanje, 
  izpadanje in prevzemanje


