
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-11, 10 LET STARI IGRALCI

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

To je zlato obdobje učenja  na področju motorike. V tem času je koordinacija gibov zelo dobra in s 
pravilnim treningom se gibljivost lahko zelo dobro razvije oziroma nazaduje. V tej dobi so igralci 
bolj skoncentrirani in je njihova sposobnost zaznavanja, opazovanja in ponavljanja dobra. Določeni 
gibi se izvajajo z zelo visoko amplitudo. Razvijamo splošno vzdržljivost, splošno in specialno 
koordinacijo, upravljanje žoge, natančnost zadevanja.

1. V tej starostni dobi se še bolj koncentriramo na razvoj pomembnih prvin kot so:
• uporaba trikotnika v igri
• diamantna oblika v igri
• vključevanje tretjega igralca
• še bolj izpostaviti pomembnost vlog v obeh fazah tako napadu kot branjenju
• visoka koncentracija pri izvajanju osnovnih tehničnih prvin v igri kot so: podajanje, 

kontrola žoge, udarci na vrata, osnovna tehnika vratarja in njegova vloga
2. Nadaljevati z izboljšanjem osnovnih tehničnih prvih z omejenim pritiskom v okolju

            polnih izzivov.
3. Še naprej poudarjati načela pomembna za nogometno igro ter opominjati na vlogo 

posameznika (predstavljeno pri U-10) v obeh fazah igre. Še zlasti mora igralec razumeti 
njegovo vlogo tako pri podpori ekipe v napadu in ponovnem odvzemanju žoge pri branjenju. 
Prav zaradi kasnejšega večjega števila igralcev in še večje igralne površine igralci 
potrebujejo pravilna navodila pri izvajanju svojih vlog. Igralci potrebujejo osnovno znanje o 
tem kako se med tekmo njihove vloge spreminjajo glede na smer igre (napad, obramba)

Povzetek

• Povečati koncentracijo pri izvedbi tehničnih elementov
• Izvajanje tehničnih prvin pri omejenem pritisku
• Osnovno znanje pri spreminjanju vlog glede na smer igre
• Trikotniki in diamantna oblika 
• Nenehno izboljševanje osnovnih tehničnih prvin
• Omogočiti igralcem, da čim več igrajo in razmišljajo samostojno
• Spodbujati pravilno besedno komunikacijo med soigralci
• Spodbujati igralce naj sami delajo doma individualno



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 


