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Osnovna postavitev strokovnega dela v  izpopolnjevanju mentalnega znanja  igralcev. 

Pri pravilni uporabi RSA  metode dela se pokaže v praksi uspešnost v igri, krepost in zdravje 

igralcev.   Načela v RSA  metodi si ne izmišljamo, ampak jih iščemo v samih igralcih, ekipi, 

klubu, okolju in iz tega kar najdemo nastane vizija, in naredimo načrt, ki je skladen z 

naravnim razvojem vseh sodelujočih in ta načrt upošteva spremembe v okolju in igralcih.  

 Naš sistem dela v  RSA  metodi daje  zelo natančen, vsestranski in globok opis dojemanja in 

obvladovanja nogometne igre. 

Cilji RSA  metode dela so:   

-  ekonomska upravičenost  trenažnega  dela,  

-  učinkovitost   dela na področju razvoja vseh udeležencev v nogometu, 

-  učinkovitost pri natančni ugotovitvi problemov vzgoje,  

-  učinkovitost pri razvoju mladih igralcev, 

-  učinkovitost pri razvoju same nogometne igre. 

 

Vaje so za vse kategorije igralcev podobne vendar so zahteve pri posameznih vajah za 

posamezne kategorije igralcev zelo različne, kar je seveda normalno, ker so med U7 in U19 

izredno velike razlike v celotnem razvoju igralca. (starost igralca, ekipa, klub, okolje…)  

Pri RSA  metodi dela gredo igralci skozi 4 regije, področja, ki so med seboj prepletena, 

vendar pa ima vsako področje svoje značilnosti in posebnosti, ki jih je treba upoštevati pri 

treningu. 

1. področje: Doseganje osnov nogometnega znanja 

Z vajami poskušamo odstranjevati glavne napake, vaje morajo dati privlačnost do 

treninga in tudi ščititi morajo igralce pred negativnimi vplivi, ki se pojavijo, če so vaje 

prezahtevne ali če trener nima jasne predstave kaj želi doseči z treningom. 

2. področje: Spoznavanje pomena igralčeve volje, mišljenja in občutenja v igri 

Z našimi vajami odvzemamo negativnosti v igralcih, ki so sorodne z negativnimi 

nagnjenji igralcev v igri (igralci so nagnjeni k delanju napak!), ter pojaviti se mora 

enotnost in sozvočje med vsemi soustvarjalci v igri. 

3. področje: Iskanje pravega igralčevega mest v ekipi 

     Naše vaje krepijo duh ekipe, igralci dobijo občutek za  notranje dojemanje vaje, ter       

     vzpostavijo pristen kontakt med igralci in ekipo. 

4. področje: Vživljanje igralca v ekipo, ekipe v klub, kluba v okolje 

V tem področju pride do izraza talent igralcev, ter seveda vse trenažno delo v 

prejšnjem obdobju, ter sposobnost  sprejetja zahtev za prestop v višji rang tekmovanja. 
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Urejanje spodaj  navedenih procesov v nogometu daje možnost za  pravilno dojemanje 

in obvladovanje nogometa.   

 

(obstajajo tudi drugi načini kako napredovati v nogometu, vendar je ta smer razvoja, ki pelje 

do najhitrejšega celostnega razvoja igralca in predvsem moralno ojačuje igralca, medtem ko 

pa drugi načini lahko vodijo tudi k rušenju telesnega zdravja in moralnega propadanja). 

 

1. proces: dojemanje ideje treniranja in igranja- DITI 

 

Način, kako igralec osvaja določene ideje: igralec mora vsako idejo notranje dojeti, dobiti 

»pomen« vaje, videti v njej določeno informacijo o nogometu. Truditi se mora, da gre v smeri 

odstranjevanja napačnih informacij iz njegovega treniranja. 

2. proces: odločanje o pravilnem  treniranju in igranju- OPTI 

 

Način, kako se igralec odloča v  treningu: odloča se na osnovi temeljitega  premišljevanja tudi 

o povsem »navadnih« vajah, ki izgledajo tako nepomembne. Odstranjevati mora vse, kar je 

»brez smisla«, »nepomembne« postopke. Za vsako vajo, za vse, mora najti razloge in dati v 

stran vse tisto za kar ne najde razloga, da bi lahko bogatilo igro. 

 

3. proces:  komuniciranje na treningu, tekmi - KATT 

 

Način, kako igralec komunicira na treningu: govori se samo tisto, kar ima smisel in kar je 

pomembno. Govorjenje zaradi govorjenja igralca oddaljuje od pravega dela. Tudi v prostem 

času naj se izogiba skupin, kjer govorijo, »blebetajo« samo da nekaj govorijo. Nikoli ne 

govoriti brez osnove. 

 

4. proces: urejanje »zunanjega« sveta- URZS 

 

Treningi, tekme se morajo harmonično vklopiti v okolje v katerem igralec živi. Ko igralec 

reagira na zahteve okolja mora skrbno ocenjevati kako tem zahtevam odgovoriti. Ko igralec 

»deluje« iz sebe, potem zelo razumljivo dejstvuje v svojem treniranju. 

 

 

5. proces: urejanje »nogometnega« sveta- URNS 

 

Način, kako igralec poskuša dojeti duh ekipe, kluba: igralec ne  prehiteva z zahtevami in ni 

počasen v njih. Nogomet je kot sredstvo dela in njegov odnos do nogometa je pravilen: ne 

pretirava z treningi in tudi ne manjka v trenažnem procesu. 

 

 

6. proces: urejanje igralskih ambicij -URIA 

 

Način, kako igralec ureja svoje ambicije: igralec testira svoje sposobnosti, zmožnosti, 

lastnosti in se ravna v smislu spoznavanja sebe. Nič ne pretirava in nič ne prepušča slučaju. 

Postavlja si cilje, ki so v zvezi z ideali v nogometu, z velikimi dolžnostmi in odgovornostjo v 

igri. Svoje obveznosti izpolnjuje, izvršuje vse boljše in popolnejše. 
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7. proces: usmerjenost na čim hitrejše učenje -USHU 

 

Način, kako igralec doseže čim več in čim hitreje nogometno znanje: trud, napor je usmerjen 

da se čim več nauči v treningu. Nič ne gre mimo igralca, da mu ne daje neke nove  izkušnje, 

koristne za nadaljnje delo v treningu ali tekmi.  Če naredi napako, mu ta izkušnja omogoča, da 

naslednjič v enaki situaciji ne bo ponovil napake. Opazuje tudi druge igralce in zbira bogastvo 

izkušenj in iz njih vleče poduk. Nič ne dela brez »pogleda nazaj« kar bi mu lahko pomagalo v 

prihodnje. 

 

 

8. proces: spoznavanje svojega nogometnega znanja- SNOZ 

 

Način, kako igralec doseže čim boljše spoznanje o svojem nogometnem znanju: igralec mora 

občasno, da se »ozre« v samega sebe, da se skrbno »posvetuje« sam s sabo, da naredi in 

pregleda svoja nogometna načela, da v sebi naredi »bilanco« svojega nogometnega znanja, da 

poskuša oceniti svoje dolžnosti, da razmisli o vsebini in cilju nogometnega življenja. 

 

Nekatera načela dela v nogometu: 

Igra se razvija od načina kako se razvijajo navedena načela dela v nogometu (pozitivno 

sodelovanje daje zelo močan razvoj vseh lastnosti in sposobnosti ki so v igralcih in 

ekipi). 

  

01. Trener poskuša delo usmerjati in zadržati v smeri začrtanega dela v programu, ne sme 

takoj popravljati vsako nelogičnost ki se pojavi v delu. Vedno delati, trenirati v smislu: 

»kar si storil včeraj, nadaljuj danes«. Enako velja tudi za igralce. 

 

02. Igralci ne smejo dovoliti, da jih določeni zunanji vplivi odvrnejo od cilja, ki si ga je 

zastavila ekipa, zapreke so poziv da se jih premaga in nikakor ne osnova za odstop. 

Enako velja tudi za trenerje. 

 

03. Ne glede na napake, ki jih delajo soigralci se je potrebno vzdržati kritike in poskušati 

obrniti na dobro in se boriti na vso moč. Imeti zaupanje v uspešnost dela, ki ga 

opravljajo trener in igralci. 

 

04. Igralci morajo biti pripravljeni sprejeti tako poraz kot zmago kot doseganje 

določenega življenjskega ravnotežja. Enako velja tudi za trenerje. 

 

 

Če se ta navodila ne razvijajo pozitivno se pojavijo naslednje negativnosti pri igralcih: 

                   -    nestrpnost do okolja (soigralcev, trenerjev),  

- neodločnost v svojih dejanjih (ne hodi na treninge, tekme….) 

- v najslabšem primeru pride celo do tega da ne more nikogar poslušati, ali 

pa se obnaša na skrajno odbijajoč način. 
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Pri vsaki vaji se je potrebno vprašati in poiskati pravilen odgovor: 

 

- kako vaja ščiti igralce pred negativnimi vplivi okolja (na kakšen način). 

 

- kaj mora biti z vajo  odvzeto (odstranjeno) iz obnašanja igralcev. 

 

- katere lastnosti in sposobnosti vaja spodbuja k razvoju. 

 

- kdo ali kaj v vaji pozitivno vpliva na celoten nogometni razvoj. 

 

 

Naš moto:  »Humano delo z igralci in na lastnih izkušnjah zgrajen nogometni zaklad« 

 

Naša pot k praktičnemu pospeševanju nogometnega znanja v igralcih in ekipi: 

- spoznati igralčevo nogometno znanje in njegove psiho-fizične sposobnosti in lastnosti; 

- uporabiti vzgojno-moralno tehniko nogometa in pedagoški instinkt; 

- postaviti ideal igre, ki naj postane izvir idej skozi voljo igralca in ekipe; 

 

Vedno in  vsepovsod  iščemo  dobre  lastnosti  in  sposobnosti  v    vseh igralcih  in  lepoto  

v  nogometni  igri !   

 

Z radostjo, veseljem in ljubeznijo igrati in spoznavati nogomet. 

Izberi nogomet – nogomet   Slovenije! 

 

  

 

 

 
 


