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KONDICIJSKA PRIPRAVA Z ŽOGO:  delo po postajah

Priprava:
- okoli igiršča postavimo šest postaj kot je narisano na skici zgoraj
- Postaja 1: 3x stožci v razmaku 3m, Postaja 2: 2x stožec, Postaja 3: 4x palice v polkrogu, Postaja 4: 8x kapice, 
  Postaja 5: 2x palica,  Postaja 6: 4x palice 
- igralce razdelimo v šest skupin po tri, vratarji gredo na gol
- poskrbimo za več rezervnih žog na postajah še posebno  na postaji 2 kjer jih  moramo imeti najmanj šest
- gibanje igralcev je v smeri od postaje 1 proti postaji 2
- menjave izvajamo vsako minuto 

Navodila:
- Postaja 1: igralec teče slalom skozi stožce na koncu mu soigralec vrže žogo katero vrača z nartom ter teče 
                   slalom na drugo stran... 
- Postaja 2: igralec stoji na kapici pred 16m prostorom, soigralec mu žogo poda po tleh, zaustavi z eno nogo z drugo 
                   pa potegne ter si nastavi žogo za udarec na vrata nato steče na drugi stožec kjer spet sprejme žogo in udari 
                   ter steče nazaj na drugi stožec..., tretji igralec dela vajo za osnovno moč – 40s
- Postaja 3: igralec teče okoli palic in vrača žogo z notranjim delom stopala, tretji igralec dela vajo za osnovno moč - 40s
- Postaja 4: igralec teče v nizkem skipingu od prve do druge kapice kjer dobi vrženo žogo od soigralca katero vrača 
                   z kolenom nato bočno teče (križno, presunski...) do leve kapce in nazaj ter naprej nizki skip in tako do 
                   konca ter se v teku vrne okoli kapic na začetek, tretji igralec dela vajo za osnovno moč - 40s
- Postaja 5: igralec teče v obliki osmice okoli palic na vsaki strani dobi podano žogo po tleh in jo tudi po tleh vrača 
                   tretji igralec dela vajo za osnovno moč - 40s
- Postaja 6: igralec preteče ležeče palice v skipingu na koncu pa podano žogo vrača z glavo ter teče preko palic na 
                  drugo stran...

Opozorila:
- število serij in tempo prilagodite starostni skupini in pripravljalnem obdobju v katerem se ekipa nahaja
- igralci naj si vedno merijo pulz
- igralci naj bodo ko delajo ves čas v teku
- med serijami narediti pravilen časovni odmor z razteznimi vajami
- biti pozoren na zadosten vnos tekočin med treningom
- na postaji 2 drugi vratar pobira žoge in jih po tleh vrača nazaj igralcu na sredini
- menjave med tremi igralci: moč, delo, podajanje
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