
UPORABNA PRAVILA ZA NOGOMETAŠE - drugi 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. 

14. Tvoje gibanje v fazi napada mora biti z namenom osvajanja prostora saj je cilj priti z žogo s 
svoje polovice čim bližje golu in tako biti nevaren za dosego zadetka.

15. Ko si aktivno vključen v fazo napada bodi pripravljen tudi na izgubljeno žogo in fazo 
branjenja.

16. Ni uspeh ne izgubiti žoge, uspeh je, da jo takoj poskušaš osvojiti nazaj in pri tem 
maksimalno vztrajaš.

17. Pri branjenju nasprotnega igralca bodi potrpežljiv in ne „nasedaj“ na gibanje telesa pač pa 
bodi osredotočen na nogo s katero igra in na gibanje žoge.

18. Vedno se brani tako, da stojiš diagonalno v sredini med golom in nasprotnim igralcem 
obrnjen tako, da nasprotnika usmerjaš proti avt liniji.

19. V fazi branjenja (v bližini gola) je potrebno braniti najprej neposredno nevarnost. Žogo 
napade najbližji branilec, en branilec varuje, drugi pokrivajo ostale in sicer v sredini med 
nasprotnim igralcem in žogo (nikoli za hrbtom).

20. Žoga naj bo vedno v gibanju zato se je potrebno dobro naučiti tehnike vodenja, udarjanja  
in preigravanja.

21. Najlepši goli so doseženi s strelom izven kazenskega prostora zato se tudi ti večkrat 
pogumno odločaj za tak udarec, ne čakaj na pravi trenutek in ne odlašaj.  

22. Ne ustraši se, tudi ti lahko daš gol ne glede na kateri poziciji igraš. Vsak igralec mora biti 
nevaren za gol.

23. Vedno bodi možnost soigralcu za podajo. Po oddani žogi vedno izvedi gibanje katero 
omogoča spet podajo tebi (dvojna, povratna).  

24. V kolikor si na igrišču dal vse od sebe in ste izgubili ali igrali neodločeno, nikoli ne obžaluj, 
obtožuj ali se ponižuj

25. Tudi ti si lahko najboljši in tega se ne ustraši. Človek je ustvaril ta svet in je zmožen doseči 
vse kar si lahko predstavlja in o čemer sanja.

26. Talent je le majhen delež uspeha vse ostalo je delo in pristop.
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