
UPORABNA PRAVILA ZA NOGOMETAŠE - prvi del

Nogomet je zelo kompleksna igra kjer lahko vsakdo na svoj način izraža sebe. Seveda se je 
potrebno zavedati skupinske dinamike kjer kot posameznik poskušaš skozi ekipo dosegati čim 
boljše predstave in s tem graditi svojo uspešno prihodnost. 

Za vrhunski rezultat pri nogometu je prav zaradi veliko različnih faktorjev potrebno upoštevati kar 
nekaj zakonitosti. Igralna površina je zelo velika, število igralcev kateri se borijo za eno samo žogo 
je precejšnje, fizična pripravljenost akterjev je na zavidljivo visokem nivoju, igra se zelo hitro in na 
majhnem prostoru in prav zato je za uspeh poleg treningov in individualnega dela ( moč, medicinka, 
kolebnica, vzdržljivost, tehnika z žogo...) potrebno tudi veliko teoretičnega znanja.

Ko se človek zaveda kaj je njegov cilj in kaj vse mora storiti za dosego le tega potem je vse dosti 
lažje saj se na podlagi načrtovane poti zavestno odločimo in izberemo smer. Pri mlajših je potrebna 
pomoč samih staršev saj je veliko takih kateri naredijo celotno srednjo šolo oziroma še višjo pa si 
na koncu očitajo, da si tega poklica sploh ne želijo. In tako moramo z medsebojnimi pogovori in 
zavedanjem vseh prednosti in trdega dela za dosego cilja stopati po poti uspeha.  

Spodaj je navedenih nekaj pravil za uspešno igro nogometaša tako na treningu kot na tekmi. Večkrat 
si jih preberi in oglej ter dodaj še kakšnega svojega in bo vse skupaj lažje. 

1. Vedno igraj pošteno v skladu s pravili in športnim duhom.

2. Maksimalno podpiraj svoje soigralce. Nihče ne naredi napake namenoma, so sestavni del 
nogometa.

3. Spodbujaj svoje soigralce naj dajo od sebe največ kar lahko dajo. Zavedaj se, da so in vedno 
bodo najboljši, dobri in manj dobri a so vsi prepotrebni za igranje dobrega nogometa.

4. Vedno bodi vzor, tako na treningu kot na tekmi. Igraj najbolje kar zmoreš in si nikoli ne 
dovoli biti premagan zaradi pomanjkanja prizadevanja. Vsakogar se, da premagati!!!

5. Nauči se igrati (vodenje, podajanje in preigravanje) tako z levo kot desno nogo saj si tako v 
veliki prednosti proti nasprotnimi obrambnimi igralci in vratarjem 

6. Nauči se širine in globine v fazi napada ter oženja prostora v fazi branjenja. Aktiven igralec 
sodeluje tako pri gradnji napada kot branjenja.

7. Ne glede ali si tekmo zmagal ali izgubil vedno spoštuj vsakogar (soigralce, nasprotnika, 
sodnike...). 

8. Do trenerjev bodi obziren in spoštljiv. Ni zadosti nekaj nekomu pokazati in svetovati, da bi 
lahko postal dober. Tudi sam igralec si mora uspeha in znanja želeti.

9. Da postaneš zelo dober potem moraš biti tako tehnično, taktično in kondicijsko 
izpopolnjen. Trudi se na vseh treh področjih.

10. Človek ni stikalo za luč kjer se lahko odločimo kdaj bomo dobri in kdaj ne zato je 
pomembno, da si vedno konstanten in je tvoj pristop skozi cel dan pozitivno naravnan. 

11. Nikoli ne „nabijaj“ žoge brezglavo razen ko tvojemu golu preti neposredna nevarnost. Žogo 
poskušaj odvzeti, ustaviti in kontrolirati tako, da situacijo predhodno predvidiš (ustvari si 
trenutno sliko igrišča). S tem pristopom boš lahko izbral najboljšo rešitev glede na dogajanje 
na igrišču v tistem trenutku. 

12. Žogo oddaj pravočasno in ne takrat ko si v težavah saj je pravočasno oddana žoga pogoj za 
natančnost in uspešnost nadaljevanja igre.

13. Včasih je bolje ne teči kot „brezglavo“ teči. Zavedaj se situacije na igrišču, kje se nahajajo 
tvoji soigralci in nasprotnikovi igralci, v katerem predelu igrišča se nahaja žoga, taktičnega 
delovanja tvoje ekipe. 
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