
POSTAVLJANJE CILJEV ZA TRENING MLAJŠIH NOGOMETAŠEV

Še predno stopi na igrišče je za trenerja zelo pomembno, da ima jasne predstave o tem kaj želiš 
naučiti svoje igralce. Če teh idej nima bo na treningu izgubljal dragoceni čas, igralci se bodo 
dolgočasili  in gledali kako se bori in nepovezano premika iz ene aktivnosti v drugo. Najbolj 
sigurno pa je, da v svoji trenerski karieri tak trener ne bo užival.
Prva tako je potrebno vedeti katere tehnične prvine naj bi tvoji igralci poznali na koncu sezone.
Pred pripravo sezonskega načrta in okvirja v katerem boste delali je potrebno poznati kaj so otroci 
zmožni v posamezni starostni kategoriji. Če tega ne poznamo si lahko zastavimo nerealne cilje za 
igralce. Rezultat vsega je trenerjeva frustracija (zakaj to ne gre,...) in frustracija igralcev (kaj nam 
sploh želi povedati,...)

Spodnji zapisi so lahko navigacija s katero si lahko pomagate tako sebi kot svojim igralcem pri 
doseganju starostnih ciljev.

U-10, 9  LET STARI IGRALCI

Povej mi in bom pozabil
Pokaži mi in si bom zapomnil
Vključi me in bom razumel

V tej starostni dobi aerobna vzdržljivost narašča, s treningom se izboljšuje zmogljivost 
srčno – žilnega in dihalnega sistema. Ritmični gibi so sedaj bolj usklajeni in raznoliki. Izboljšuje se 
reakcijski čas in hitrost. V tem obdobju povečujemo osnovno moč samo s treningom osnovnih 
tehničnih elementov in nikakor posebej.   

1. Nadaljevati z izboljševanjem U-8 in U-10 ciljev
2. Vadba spremembe ritma gibanja z žogo in brez nje
3. Vadba od odbojne stene – klopi ali podobnega
4. Združeno napadanje – vsi igralci so vključeni ampak z odgovornostjo po pokrivanju 

( vključena sta tudi vratar in zadnji igralec kateri pokriva prostor). Izpopolniti razumevanje 
vlog posameznika v pomoči pri napadanju: igralec z žogo, kateri igralci takoj zagotavljajo 
takojšnjo podporo žogi in kateri igralci ustvarjajo globino in kdo je prvi kateri posreduje v 
primeru izgubljene žoge. Vse to mora biti prikazano (trenirano) na večjih igralnih površinah 
in z večjim številom soigralcev in nasprotnih igralcev.

5. Združeno branjenje – vsi igralci pristopijo k branjenju, celo najvišje stoječi napadalec kateri 
napade nasprotnika v začetni fazi njihovega napada. Nadaljujemo z izboljšanjem vseh 
principov branjenja tako, da vsak igralec razume vse vloge v fazi branjenja – kateri igralci 
vršijo pritisk na žogo, kdo zagotavlja njihovo podporo, kdo zagotavlja varovanje širine

6. Trikotnik in diamantna oblika še vedno prevladujeta ampak še bolj kompleksno in 
izpopolnjeno.

7. Nadaljevati z izboljšanjem osnovnih tehničnih elementov: podajanje, strel na vrata, kontrola 
žoge, osnovno delo z vratarji. 

8. Izboljšati razumevanje vlog igralnega sistema v fazi napada in fazi branjenja ter ravnotežje 
med obema

Povzetek
• Poudarjati koncept trikotnika in pomoči v njem
• Poudarjanje pomembnosti vključevanje tretjega igralca
• Skupno napadanje (vsi igralci)
• Skupno branjenje (vsi igralci)
• Nenehno izboljševanje osnovnih tehničnih prvin
• Spodbujati vse igralce, da zagotavljajo dobro podporo v obeh fazah igre (napad, obramba)



• Omogočiti igralcem, da čim več igrajo in razmišljajo samostojno
• Spodbujati pravilno besedno komunikacijo med soigralci
• Razvoj pozitivnih karakternih sposobnosti

Zaključek

Igra je za vse igralce – vsakogar je potrebno spodbujati k sodelovanju še posebej tiste z manj 
poguma. Na treningu in tekmi vedno spodbujamo uporabo spretnosti, kreativnosti in 
samoodločanja. Ne pričakujte pri najmlajših uporabo pas igre, ter izvajanja taktičnih zamisli v 
povezavi z igralnimi mesti. 

PUSTITE NAJ BO ČIMBOLJ PREPROSTO! 
Izvajanje nekakšnih igralnih sistemov narekuje najmlajšim igralcem ozko usmerjeno točno 
določeno gibanje namesto, da se zares igrajo. Prav tako ne zatirajte ustvarjalne in nadarjene 
„driblerje“. To je čas ko igralci preizkušajo vse svoje sposobnosti in se učijo na poizkusih in 
napakah. 

Spodbujajmo jih tako na treningih kot na tekmah, da je to njihova igra in naj jo igrajo z veseljem. 
Zavedajte se, da je nogomet igra igralcev.

Ne pozabite na tri največje napake pri treningu mladih: 
• linije, 
• krogi,
• predavanja 


