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CONCEPT 4 SOCCER INTERNATIONAL
PREGLED

• Concept 4 Soccer International je globalni program treninga tehnike. Razvit 
je bil z namenom krepitve razvoja tehnike mladih igralcev ter efektivno 
upeljevanje le te v moderni nogomet.

• Danes je Concept 4 Soccer International svetovno znano nogometno 
izobraževalno podjetje s po itniškimi te aji, tedenskimi igralskimi č č
akademijami in trenerskimi izobraževalnimi akademijami po celem svetu.

• Globalna mreža trenerjev Concept 4 Soccer International je bila 
usposobljena za trening po metodi Concept 4 Soccer International katera 
zagotavlja optimalno izkušnjo pri razvoju igralcev.

• Metoda se osredoto a na posamezne tehni ne elemente in efektivno č č
vklju evanje le teh v samo igro.č

• Concept 4 Soccer International ima izdelan struktuiran in postopen u ni č
na rt (curriculum) katerega predstavlja:č

• Ta u ni na rt je bil mednarodno priznan s strani zvez, strokovnih ekip in č č
igralcev

• Gwynne Berry in Stuart Monk sta odgovorna za vpeljevanje Concept 4 
Soccer International programa v Aziji, Oceanji, Afriki, Evropi in v  Združenih 
Državah

• Miki Kondi  je odgovoren za vpeljevanje Concept 4 Soccer International č
programa v Sloveniji, Hrvaškem, Srbiji, Avstriji in ostalih Balkanskih državah 

http://www.trener-portal.si/
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UČNI NAČRT (CURRICULUM)

Izhodišče vsake tehnične izvedbe določenega športnega elementa
je kognitivni proces v igralcu samem. Mladi športniki mora 
najprej osvojite mehanske gibe ter razviti usklajeno gibanje z 
namenom kasnejšega nadzora svojega telesa. To pomeni, da je 
potrebno opraviti veliko dela na področju agilnosti, ravnotežja, 
fleksibilnosti, mobilnosti in nenazadnje spodbujanja mišičnega 
spomina. 

Igralčeve psihične in duševne sposobnosti se vedno preverjajo in 
poskušajo izboljšati. Strokovnjaki so ugotovili, da visoka 
intenzivnost kardiovaskularnega sistema pozitivno vpliva na 
osnovno moč in vzdržljivost. Izvedba zahtevnih tehničnih 
elementov pri mladih športnikih razvija močne in prožne sklepe 
kar pomaga pri preprečevanju nastajanja poškodb. 

Vse prej našteto plus tehnična odličnost mora biti naš glavni cilj. 
Samo skozi strukturiran program, prikaz, prakso in odpravljanje 
napak bodo tekmovalci postali spretni pri celoviti izvedbi 
specialnih tehnik v njihovem športu. Ključnega pomena je 
razumevanje elementov gradnikov njihove poti do uspeha.

Končni cilj mora biti učinkovita igra. V kolikor igralec zaupa v 
svoje sposobnosti, ima določeno hitrost pri tehnični izvedbi 
elementov ter sprejema pravilne in hitre odločitve potem bo 
zagotovo z uporabo vsega zgoraj navedenega imel v sami tekmi 
veliko uspeha. Za napredovanje bodo mladi igralci potrebovali 
nekaj let ampak odličnost bo možno doseči samo skozi strukturen 
visoko kvaliteten trening ter uporabo pravih trenažnih 
pripomočkov s trenerjem ali samostojno. 

http://www.trener-portal.si/


PRIPRAVA EKIPE 

Pripravljalna doba

Služi pripravi posameznikov in moštva v celoti z namenom doseganja čim boljših rezultatov v 
povezavi s kakovostno igro.
Čas trajanja: poleti 4 tedne, pozimi 6-8 tednov (daljša je, boljša je)
Razdeljena v dve fazi.

I. Faza
• v začetku razvijamo osnovno kondicijsko pripravo 
• proti koncu začnemo že s specialno
• razvijamo tako funkcionalne kot tudi motorične sposobnosti
• poudarek je na količini (daljše časovno trajanje) s krajšimi odmori in manjšo 

intenzivnostjo
• večina vaj se izvaja z žogo (razni poligoni) pa tudi teki (fartlek ) in igralne oblike
• razvijamo osnovno moč proti koncu pa še repetitivno (ponavljajoča)
• pulz v začetku med 145-160 (točno je potrebno izmeriti) proti koncu pa že 160 – 170 

( točno je potrebno zmeriti). 
• v igralnih oblikah že vključujemo zahteve koncepta igre s katerim bomo igrali

II. Faza
• v začetku nadaljujemo s specialno
• zadnji teden izvajamo situacijsko pripravo
• uigravamo moštvo in ustvarjamo koncept igre
• poudarek je na intenzivnosti s krajšimi časovnim trajanjem ( manjša količina) in 

daljšimi odmori
• proti koncu zmanjšamo število treningov, zadnji teden pred prvenstvom ekipo 

umirimo in intenzivnost zmanjšamo na tekmovalno katera naj bi  trajala skozi celo 
prvenstvo

NAČRTOVANJE      
- Osnovna                      / 2 tedna
- Osnovna + Specialna  / 1 teden
- Specialna                    /  2 tedna
- Situacijska                  /  2 tedna

Osnovno vzdržljivost (aerobno) razvijamo v začetku priprav s kontinuirano metodo kjer je gibanje 
neprekinjeno nekje do 35 minut (najprej 15 min. in nato povečujemo). Pulz stopnjujemo in je v 
začetku priprav okoli 130 kasneje pa do 165 udarcev na minuto. 

Intenzivnost

Količina

I. FAZA II. FAZA

Aerobna
Aerobna - Anaerobna

Anaerobna



V zadnjem tednu I. Faze in potem vedno več v sredini pripravljalnega obdobja koristimo 
ponavljalno metodo kjer aktivnost traja 3 – 5 minut, odmori pa 2-3 min.  Razvijamo specialno 
vzdržljivost (aerobno/anaerobno) nogometaša kjer je pulz med 165 – 180

V zaključku pripravljalnega obdobja koristimo intervalno metodo kjer je pulz nad 175, čas trajanja 
obremenitve do 35 sekund, odmori popolni dokler pulz ne pade na okoli 120 utripov na minuto. V 
tem obdobju razvijamo predvsem hitrostno vzdržljivost: serije kratkih sprintov s koordinacijskimi 
nalogami z zaključkom na gol oziroma neko nogometno tehnično prvino (center, skok-dvoboj, 
podaja....)

Sredstva za razvoj

Kontinuiranim tekom brez žoge (razni poligoni) dodajte različne koordinacijske prvine (krogi, 
lestev, poskoki, hopsanje, …). Pri „fartleku“ je koncentracija na izredno visokem nivoju saj se 
morajo poleg teka osredotočati tudi na morebitne ovire obenem pa zaradi neravnega terena pride do 
ojačitve gleženjskih vezi. Koristimo lahko tudi razne igralne oblike kjer pa moramo paziti na:

• velikost igrišča glede na število igralcev
• pripravljenih moramo imeti zadostno količino rezervnih žog
• igralci morajo biti v stalnem teku (stalno opozarjanje)

Specialno vzdržljivost nogometašev najbolje razvijamo z različnimi kontinuiranimi igrami 
z žogo (manjše število igralcev in ustrezno velik prostor) pri čemer je intenzivnost izredno visoka. 

Nekaj nasvetov pri izvajanju priprav športnika in ekipe

1. trening naj vpliva na več stvari, čim manj ločenega razvijanja

2. trener naj nogometaša pelje od začetka do konca

3. pazite na postopnost in čas obremenjevanja: vzdržljivost naj bo na koncu večja kot na tekmi

4. razlika med osnovno in specialno vzdržljivostjo je v intenziteti
5. paziti na preobremenitev (čas - odmor), osnovni znaki pretreniranosti so:

• pulz v mirovanju je visok

• težko spimo

• hitrejša utrujenost

• težave s prebavo, manjši apetit

6. pri razvoju moči poskrbite za vse mišice; razlika med osnovno (50% treningov), repetitivno 
(30%) in eksplozivno (20%) močjo je v dinamiki dela in času odmora kjer je pri 
eksplozivni čas odmora daljši od časa dela 15s : 40s

7. osnovno moč lahko vključimo v trening vzdržljivosti (vzdržljivost, moč, vzdržljivost)

8. koordinacijo lahko združujemo s treningom eksplozivne moči

9. prvi trening hitrosti izvedemo nekje v drugem tednu (8. trening: manjše število sprintov)

10. odmori naj bodo aktivni ( igra sredine 5:2, podaje na tretjega ) razen pri treningu hitrosti

11. pri treningu hitrosti morajo biti odmori popolni (pulz pade med 110 in 120)

12. s prijateljskim tekmam ne pretiravajte saj nesistematičnost (tri tekme v enem tednu) 
pomeni izčrpavanje igralcev
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KONDICIJSKA PRIPRAVA

        28.06.2011

KONDICIJSKA PRIPRAVA Z ŽOGO: igra, zaključek, tehnika, koordinacija

Priprava:
- na eni strani s stožci označimo igrišče v velikosti 10m x 10m
- ob straneh postavimo kapce v razmaku 8m

Navodila:
- igralce razdelimo v skupine po tri
- vsaka skupina ima žogo
- dve ekipi igrata z dvema dotikoma v označenem prostoru
- tretja ekipa se razdeli in sicer dva na eno stran z žogo kjer igralec kateri teče vzvratno meče žogo soigralcu   
  kateri mu jo vrača:   * do modre kapice z notranjim delom stopala
                                   * do rdeče kapice z nartom
                                   * do rumene kapice z glavo
  tretji igralec izvaja sledeče vaje: do rdeče kapice–nizki skip, do modre–visoki skip, do rumene-hopsanje 
- četrta skupina začne na sredini in si žogo podaja do 16m prostora ter zaključi s strelom na vrata. Igralec po
  podani žogi steče za hrbet soigralca. Po zaključku vratar vrže žogo igralcema na bok.
- ekipe začnejo istočasno, ko druga ekipa priteče do igralnega prostora se takoj odpravi ena od ekip katera je
  znotraj igrala na sredino in nadaljuje s podajami.

Opozorila:
- igralni čas in število serij prilagodite starostni skupini in pripravljalnem obdobju v katerem se ekipa nahaja
- igralci naj bodo ves čas v teku
- med serijami narediti pravilen časovni odmor z razteznimi vajami 
- imeti pripravljeno zadostno količino žog na obeh straneh (vratar v golu in trener na drugi strani)

Možnosti:
- vaje na bokih lahko spremenite
- naredimo lahko še eno skupino, katera začne z vajami za moč pred igralnim prostorom in ko priteče 
  skupina z boka do njih nadaljujejo z igro v označenem prostoru 

http://www.trener-portal.si/
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       KONDICIJSKA PRIPRAVA

        10.07.2011

KONDICIJSKA PRIPRAVA Z ŽOGO: poligon – dve moštvi

Priprava:
- okoli igiršča postavimo štiri postaje kot je narisano na skici zgoraj
- Leva polovica - postaja A : 8 x obroči, postaja B: 3 x modre in 2 x rdeče palice,  Desna polovica – postaja A: 5 x stožci 
  postaja B: 5 x rdeče palice in 5 x rumene pokončno stoječe palice  
- igralce razdelimo v dve ekipi po 8 igralcev ter znotraj ekip po dva skupaj
- v vsakem golu vratar
- vsaka ekipa igra na svoji polovici: na levi 2:2, na desni 1:1
- za vratarja pripraviti večje število žog, vratar z roko vrže žogo igralcu na sredino kateri začne z napadom

Navodila:
Leva polovica
- Postaja A: igralec preteče obroče ter pri modri kapici naredi 30 x izbrano vajo za moč ter steče na sredino kjer z soigralcem
                   B tvorita ekipo za napad
- Postaja B: igralec preteče palice v skipingu in sicer pri rdeči gre korak nazaj nato pri modri kapici naredi 30 x izbrano 
                   vajo za moč ter teče na sredino kjer z igralcem A tvorita ekipo za napad
- Sredina: dve ekipi igrata 2:2, po zaključku tečeta obrambna na postaji (A in B) napadalca pa postaneta obrambna
Desna polovica
- Postaja A: igralec preskakuje z noge na nogo pokončno stoječe stožce ter teče na sredino kjer kot napadalec poizkuša 
                   preigrati igralca B in doseči gol, po zaključku na gol teče do postaje B in ....
- Postaja B: igralec hitro teče slalom med palicami od rumene do rdeče ter teče na sredino kjer postane obrambni igralec
                   ter poskuša polaktivno obraniti strel na vrata, po zaključku teče do postaje A in ....  

Opozorila:
- število serij in čas izvajanja prilagodite starostni skupini in pripravljalnem obdobju v katerem se ekipa nahaja
- igralci naj si vedno merijo pulz
- igralci naj bodo ves čas v teku
- med serijami narediti pravilen časovni odmor z razteznimi vajami ter zamenjati igralne polovice
- biti pozoren na zadosten vnos tekočin med treningom
- pri igralni obliki so obrambni igralci polaktivni
 
Možnosti:
- pri obročih lahko postavimo različne barve in s tem različne zahteve
- pri stožcih so lahko tudi sonožni preskoki oziroma dvakrat z levo enkrat sonožno in dvakrat z desno

http://www.trener-portal.si/
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       KONDICIJSKA PRIPRAVA

        5.07.2011

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

http://www.trener-portal.si/
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                                             www.trener-portal.si
       KONDICIJSKA PRIPRAVA

        16.01.2014
Kondicijska priprava mladih nogometašev s poudarkom na koordinaciji in ekspl.

moči z žogo I

Priprava:
- koristimo lahko sredinski krog igrišča ali pa igrišče označimo nekje na drugem delu
- okoli igrišča postavimo vaje kot je označeno na sliki
- pri vsaki vaji stoji igralec (če imate igralcev manj jih postavite na raspoložljive vaje
- v igralnem polju je številčno več igralcev kot zunaj na vajah

Navodila:
- na trenerjev znak si igralci znotraj igralnega polja podajajo (dva dotika)
- zunanji igralci na posameznih vajah izvedejo naloge zadane s strani trenerja in sicer: 
  Lojtra (vsaj 4 različna pretekanja), ovire (sonožno, enonožno, bočno,...), kapice (hitra s
  prememba smeri), žoga ( škarice na mestu, tapkanje z podplatom, podajanje med nogami, počepi, 
  preskoki levo/desno naprej/nazaj
- ko notranji igralec odda žogo teče na zunanjo prosto vajo, zunanji pa po oddelani vaji priteče v igralno 
  polje in po oddani žogi zopet teče ven na vajo
- čas trajanja in intenzivnost prilagodite starostni kategoriji infazi priprav

Progresija:
. manjše število igralcev
- znotraj prve podaje 
- po izvedeni podaji sprint do vaje nazaj počasen tek
- po izvedeni podaji tek na vajo katera je diagonalno od pozicije telesa

Opozorila:
- igralci naj bodo vedno v gibanju
- igralci morajo vedno izvesti drugo vajo
- komunikacija pri podajanju
- pravilna tehnična izvedba 

http://www.trener-portal.si/
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                                             www.trener-portal.si
       KONDICIJSKA PRIPRAVA

        16.01.2014
Kondicijska priprava mladih nogometašev s poudarkom na koordinaciji in ekspl.

moči z žogo II

Priprava:
- koristimo lahko sredinski krog igrišča ali pa igrišče označimo nekje na drugem delu
- okoli igrišča postavimo vaje kot je označeno na sliki
- znotraj igralnega polja markiramo prostor velikosti 2m x 2m kjer imamo 8 igralcev / 4 pare 

Navodila:
- en igralec iz para je napadalec drugi pa obrambni kateri sledi napadalcu
- napadalec steče prosti enemu zunanjemu igralcu kateri mu poda žogo ta jo spusti skozi noge do 
  Obrambnega kateri jo vrne igralcu na zunanji liniji
- takoj, ko je napadalec žogo spustil skozi noge steče proti sredinskemu prostoru kjer izvede varanje in zopet
  Steče proti drugemu zunanjemu igralcu
- čas trajanja in intenzivnost prilagodite starostni kategoriji infazi priprav

Progresija:
- zunanji igralci po sprejeti povratni žogi stečejo na vajo izven in po izvedeni vaji poiščejo drugo prosto
  mesto na liniji ob igralnem prostoru 
- napadalec spusti žogo skozi noge in nato z obrambnim pred povratno igralcu na liniji odigrata še dvojno  
- tek iz notranjega prostora proti igralcu naa zunanji liniji mora biti sprint

Opozorila:
- igralci naj bodo vedno v gibanju
- napadalci morajo vedno teči k drugemu igralcu na liniji
- komunikacija pri podajanju
- pravilna tehnična izvedba 

http://www.trener-portal.si/
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       KONDICIJSKA PRIPRAVA

        24.01.2014
Kondicijska priprava mladih nogometašev s poudarkom na ekspl. moči z žogo I

Priprava:
- z markirnimi kapicami označimo trikotnik s stranicami cca. 5 metrov
- na zgornji kapici sta dva igralca z žogo
- na spodnji pa en igralec brez žoge

Navodila:
- na trenerjev znak eden od igralcev z žogo vodi žogo proti prazni kapici
- Igralec brez žoge v hitrem teku steče proti isti kapici in jo varuje
- Igralec z žogo izvede pred kapico varanje z obratom in žogo odpelje nazaj na startno pozicijo 
- takoj po obratu prvega igralca starta drugi z žogo na nasprotno kapico, igralec brez žoge pa tudi 
- po izvedenem varanje steče takoj spet prvi igralec, igralec brez žoge …..

Progresija:
- zmanjšajte, zvečajte prostor
- igralec brez žoge aktivno 

Opozorila:
- igralci naj izvajajo pravilno varanje z obratom pri kapicah 
- takoj po izvedenem varanju, eksploziven start proti startni točki
- igralci naj bodo vedno v gibanju

http://www.trener-portal.si/
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                                             www.trener-portal.si
       KONDICIJSKA PRIPRAVA

        24.01.2014
Kondicijska priprava mladih nogometašev s poudarkom na ekspl. moči z žogo II

Priprava:
- z markirnimi kapicami označimo razdaljo cca. 5-7m
- vsi trije igralci stojijo na eni kapici (dva na levi strani, eden na desni)
- prvi igralec na levi strani ima žogo

Navodila:
- na trenerjev znak igralec z žogo steče proti nasprotni kapici, sledi mu obrambni igralec (z desne strani)
- Igralec z žogo izvede varanje z obratom in žogo poda tretjemu igralcu ob kapici in steče okoli kapice 
  ter za hrbtom igralca kateremu je podal in mu kot obrambni poizkuša žogo odvzeti  
- obrambni igralec po uspešno izvedenem varanju napadalca steče h kapici in čaka na podajo ter …. 

Progresija:
- zmanjšajte, zvečajte prostor
- igralec brez žoge aktivno 

Opozorila:
- igralci naj izvajajo pravilno varanje z obratom pri kapicah 
- takoj po izvedenem varanju, eksploziven start proti startni točki
- igralci naj bodo vedno v gibanju

http://www.trener-portal.si/
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Kondicijska priprava mladih nogometašev s poudarkom na ekspl. moči z žogo III

Priprava:
- postavimo po dva gola na vsako stran, razdaljo med goli prilagodite starostni kategoriji
- goli so si obrnjeni v nasprotno smer
- ob strani z dvema kapicami markiramo prostor v katerem stoji trener z žogo
- igralca stojita na zunanji strani trenerjevega prostora

Navodila:
- trener žogo poda levo ali desno (narisano na sliki)
- to je znak za igralca, da stečeta proti njej 
- prvi kateri pride do žoge poizkuša doseči zadetek v katerega koli od golov
- igralec lahko vara samo z izvajanjem hitrih varanj z obratom
- obrambni ob morebitni odvzeti žogi lahko sam doseže zadetek 

Progresija:
- zmanjšajte, zvečajte prostor
- igralec brez žoge aktivno 

Opozorila:
- igralci naj izvajajo pravilno varanje z obratom pri kapicah 
- takoj po izvedenem varanju, eksploziven start proti golu
- igralci naj bodo vedno v gibanju

http://www.trener-portal.si/
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Kondicijska priprava mladih nogometašev s poudarkom na ekspl. moči z žogo IV

Priprava:
- postavimo dva gola na vsako stran, razdaljo med goli prilagodite starostni kategoriji
- goli so si obrnjeni eden proti drugemu
- na vsaki strani z dvema kapicami markiramo prostor v katerem stoji igralec
- pred kapicami na liniji postavimo še po eno kapico s čimer določimo kje lahko igralec žogo sprejme
- igralec na eni strani ima žogo

Navodila:
- igralec z žogo vajo začne in sicer tako, da jo poda soigralcu na nasprotni strani
- tigralec žogo sprejme in z različnimi varanji poizkuša doseči gol na kateri koli strani igrišča 
- ob doseženem zadetku igralca stečeta v sprintu na kapici pred nasprotnim golom
- obrambni lahko ob odvzeti žogi doseže gol

Progresija:
- zmanjšajte, zvečajte prostor
- igralec brez žoge aktivno 
- podajlec lahko poda žogo na način kot se odloči sam

Opozorila:
- igralci naj izvajajo pravilno varanje z obratom pri kapicah 
- takoj po izvedenem varanju, eksploziven start proti golu
- po doseženem zadetku eksploziven start na drugo stran / kdo bo prvi

http://www.trener-portal.si/
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1 na 1 (Aktivna obramba)
• Postavitev kot na spodnji sliki.

• Trener poda žogo v polje, prva igralca iz vsake skpupine ste eta na žogo (polni presing),č  
prvi pri žogi mora peljati žogo skozi stožca pred golom preden lahko zaklju i s strelom nač  
gol. Zmaga tisti igralec, ki prvi zadane. (vaja se ponavlja teko e in v visokem ritmu)č

Trenerjev vidik

•  Tehnika 1 na 1.
•  Položaj telesa nad žogo.
•  Nizko pri tleh za dobro ravnotežje.
•  Ali se nagibajo v smeri varanja?!
•  Razdalja od branilca v trenutku izvedbe varanja.
•  Pospešek ko je branilec prevaran.
•  Sprejemanje odlo itev.č
•  Tehnike varanja. 

Nadgradnja

• 2 na 2 
• 3 na 3

http://www.trener-portal.si/
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Tactik Mnager Software za risanje treningov in taktike

Vse zgornje vaje so narisane v programu Tactic Manager. Klikni na sliko zgoraj in preveri
prednosti.

Izjemno enostavna, učinkovita in cenovno ugodna programska oprema nogometnega treninga za
ustvarjanje profesionalnega videza vaših treningov, vaj, taktičnih zamisli, formacij,...

Načrtuj svoj treninga z možnostjo dodajanja do 4 vaj na eno stran A4 formata

V kolikor so vam program in skice všeč si lahko naložite 5-dnevni brezplačen preizkus (klikni na 
slikico spodaj) ter tako ugotovite ali bi Tactic Manager Software lahko pripomogel tudi k vašem še 
bolj profesionalnem pristopu k treningu.

http://www.trener-portal.si/

