
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-14, 13 in 14 LET STARI IGRALCI

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

Za razliko od prejšnjega zlatega obdobja učenja koordinacije pa jo v tem lahko s treningom 
ohranimo na istem nivoju saj je motorika začasno zmanjšana. V teh letih se že kaže razlika v spolu 
in je trening temu potrebno nekoliko prilagoditi glede na spol. Razlika se kaže predvsem v moči, 
hitrosti in vzdržljivosti. V tem obdobju je bolj priporočljiv trening aerobne kot anaerobne 
vzdržljivosti pa čeprav bolj zreli se hitro prilagajajo (bodite zelo previdni!!!). Teža igralcev zna biti 
v tem obdobju večja kot njihova moč in je razmerje precej neugodno. Tukaj je že dobro igralce 
opozarjati na pravilno prehranjevanje, trening moči pa osredotočiti na osnovno moč (dvigovanje 
lastne teže). Razvijamo specialno vzdržljivost, hitrost teka, krivočrtnega teka, štartno hitrost. 
Pri vadbi naj še vedno prevladujejo igralne oblike z različnimi zahtevami in pravili. Na tem 
področju naj se trener res dobro usposobi saj je ta način vadbe za igralce zabaven in poučen.

1. Prehod na igro 11–ih igralcev 
2. Izpopolniti znanje o prepovedanem položaju v obeh fazah napada
3. V tej starostni dobi se še bolj koncentriramo na razvoj pomembnih prvin kot so:

• poudarek na moštveni igri
• razvijati osnovno znanje o conskem načinu branjenja 
• izpopolnjevati osnovno kombinatoriko (daljše pas podaje, prevzemanje...)
• visoka koncentracija pri izvajanju osnovnih tehničnih prvin v sodelovanju z soigralci 

kot so: podajanje, kontrola žoge, udarci na vrata
• Igrati napadalen agresiven nogomet (pritisk po izgubljeni žogi)

      4.   Nenehno izboljševanje osnovnih tehničnih prvin z večjim pritiskom na posameznika
5. Še naprej poudarjati načela pomembna za nogometno igro ter spodbujanje posameznika naj 

sodeluje v obeh fazah igre. Izpopolniti vlogo posameznika tako pri podpori ekipe v napadu 
in ponovnem odvzemanju izgubljene žoge pri branjenju. Zaradi večjega števila igralcev in 
večje igralne površine igralci potrebujejo pravilna navodila pri izvajanju svojih vlog. 
Izpopolniti osnovno znanje o tem kako se med tekmo vloga posameznika spreminja glede na 
smer igre (napad, obramba).

6. Spreminjanje taktičnih zamisli v smislu menjave formacije med tekmo je možno samo v 
primeru zamenjave večjega števila igralcev.



Povzetek

• Igranje 11:11
• Poudarjati pomen individualne posesti žoge in faze branjenja
• Izvajanje tehničnih prvin pri večjem pritisku
• Osnovno znanje pri spreminjanju vlog glede na smer igre
• Nenehno izboljševanje osnovnih tehničnih prvin
• Omogočiti igralcem, da čim več igrajo in samostojno sprejemajo odločitve
• Spodbujati pravilno besedno komunikacijo med soigralci
• Izvajati ustrezne razvojne aktivnosti za to starostno dobo
• Poudarjati potrebo po razvoju posameznega igralca v sklopu ekipnega uspeha

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. 

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 


