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I. VAJE BREZ REKVIZITOV - ABC TEKA (TEKAŠKE VAJE)

Tekaške vaje so različne oblike gibanja, tehnične vaje, ki predstavljajo posamezen segment tekaškega koraka. 
Vaje atletske abecede uporabljamo za izboljšanje tehnike teka. Uporabljamo jih kot sestavni del ogrevanja – 
specialno ogrevanje (s predhodnim splošnim ogrevanjem, nekajminutnim počasnim tekom in raztezanjem 
mišic).

Še posebno takrat, ko bomo v glavnem delu treninga pretekli krajšo razdaljo v hitrem tempu in ko nam bo 
služil kot sredstvo za razvijanje posebne tekaške moči. Z njimi okrepimo in razvijemo moč tistih mišičnih 
skupin, ki so pri teku najbolj aktivne in obremenjene. 

Navedena trenažna sredstva imajo tudi druge koristne učinke, na primer povečanje vzdržljivosti v moči itd.

1. SKIPING
Krepi spodnji del nog, štiriglavo stegensko mišico, upogibalke nog v kolenu, zadnjične mišice in izboljšuje 
ritem teka in usklajevanje delu rok in nog pri teku. Razvoj odrivne moči.
RAZLIČICE:

 Nizki skiping, srednji skiping, visoki skiping, skiping s prehodi: nizek, srednji, visok (glede na
             amplitudo dviga 'zamašne' noge).

2. TEK S POUDARJENIM ODRIVOM
Celovita krepilna vaja za mišice iztegovalke v kolčnem, kolenskem in skočnem sklepu.

3. STRIŽENJE
Krepilna vaja za mišice dvigovalke stopala.

4. HOPSANJE
Krepimo mišice iztegovalke v kolenskem in mišice iztegovalke v skočnem sklepu.
RAZLIČICE:

 Horizontalni odriv: Hopsanje s poudarkom na dolžini koraka. Vertikalni odriv: Hopsanje s 
poudarkom na višini skoka.

5. JOGING POSKOKI

Krepimo mišice iztegovalke v skočnem sklepu.

6. TEK Z UDARJANJEM PET NAZAJ (PRIPETNJE)

S to vajo dinamično raztezamo sprednjo stegensko mišico in krepimo zadnje stegenske.



7. GRABLJENJE
Celovita krepilna vaja za mišice medeničnega predela.

8. POSKOKI

 Enonožni, sonožni…

II. VAJE Z UPORABO REKVIZITOV 

1. VAJE S STOŽCI, PALICAMI…

Razne oblike skipingov, prestopanj, poskokov, gibanj v različnih smereh in v različnih oblikah (naprej, 
nazaj…) z uporabo stožcev in palic.

Vaje služijo k izboljšanju dela nog, usklajenemu gibanju rok z nogami z namenom čim bolj pravilnega in 
racionalnega gibanja telesa. Pri vajah moramo biti pozorni na sam način gibanja (rahla nagnjenost naprej, 
kratki koraki…)

2. VAJE KOORDINACIJE NA AGILNOSTNI LESTVI

Različne vaje koordinacije - tehnike teka oz. dela nog na agilnostni lestvi. Pozornost pri vajah moramo 
usmeriti na usklajeno delo rok in nog, tek na prstih, rahel nagib telesa naprej (kar je pomembno pri grajenju 
in obvladanju žoge).

RAZLIČICE:
 skiping naprej, stranski skiping, ena noga zunaj, sredina- ven, brazilski ples…

3. POLIGONI ZA IZBOLJŠANJE KOORDINACIJE

S poligoni skušamo izboljšati delo nog, usklajeno delo telesa, hitrost in eksplozivnost. Poligoni se lahko 
sestavljajo poljubno, vendar naj ima zaporedje posameznih segmentov poligona neko smiselno celoto. S 
poligoni želimo čim bolj ponazoriti dejansko gibanje nogometašev na tekmi. Pozorni moramo biti na 
pravilno gibanje (delo na prstih nog, delo rok, pravilno ustavljanje, pravilno odrivanje…)

Pri poligonih se v različnih oblikah uporabljajo naslednji pripomočki:
 obroči, agilnostna lestev, ovire, ležeče palice, stoječe palice, stožci …
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