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Telesna  priprava  
 

 

Naravne zakonitosti treninga: 

 

- medsebojni odnos med fizičnim telesom in njegovimi funkcijami, 

 

- učinek in dejstvovanje treninga na fizično telo ponovno daje dinamično ravnotežje med 

funkcijami telesa in nalogami glede sposobnosti in lastnosti telesa. 

 

- uporaba rastočih funkcionalnih stimulansov z treningom lahko pripelje do povečanja 

specifičnih sposobnosti. 

 

- med kvaliteto in kvantiteto treninga obstaja naravno – zakonito razmerje. 

 

- preforsirani trening (pretreniranost); pripelje do določenih sprememb v fizičnem telesu, 

sprememb strukture v mišicah, funkcionalnih napak in zmanjšanje sposobnosti.  

 

- pomanjkanje treninga pa pripelje k izgubi (atrofija, neaktivnost), strukturalnim 

spremembam in k tendenci do funkcionalnih napak. 

 

 

Učinki treninga na fizično telo (skeletna muskulatura) 

A. učinek treninga na skeletno muskulaturo: 

1. hipertrofija, 

 

2. kapilarizacija, 

 

3. koncentracija materije: ustvarjanje glikogena, mioglobina, ATP, CP,.. 

 

4. prirast bioloških katalizatorjev: 

- oksidativni fermenti, 

- fermenti anaerobnega metabolizma v mišicah, 

 

5. povečanje stopnje koristnosti (ekonomičnost pri delu mišic) 

 

6. prag dražljajev trenirane mišice je nižji, 

 

7. povečanje moči in sposobnosti muskulature. 

 

 

 

 

Učinki treninga na fizično telo: (skeletni sistem) 

 

1. razvoj treniranih kosti hitreje napreduje. 

 

2. prihaja do prilagajanja kostnih in sklepnih struktur specifičnim funkcionalnim 

obremenitvam. 
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3. pripoji mišic so bolj izraziti. 

 

4. pretirana funkcionalna obremenitev privede do slabitve kostnih struktur in celo do 

preloma vsled utrujenosti. 

 

5. pomanjkanje treninga privede do slabitve kostnih struktur (atrofija) in pomanjkanje 

gibljivosti. 

 

Učinki treninga na fizično telo: (kri) 

 

1. dolgotrajni trening privede do povečanja skupnega števila rdečih krvnih telesc, 

hemoglobina in volumna krvi. 

 

2. poveča se nevtralizacijska in puferska kapaciteta ( zaradi povečanja volumna krvi). 

 

3. število levkocitov se pri treniranih ne povečuje v fazi mirovanja. 

 

4. nenormalni trigliceridni in lipoidni nivo krvi se lahko zmanjša (vztrajnostno delo). 

 

5. arterio-venozna kisik razlika je večja v fazi mirovanja pri vrhunskih športnikih. 

 

6. nivo mlečne kisline v krvi je manjši. 

 

Učinki treninga na fizično telo: (srce in ožilje) 

 

1. dolgotrajni trening privede do morfoloških in fizioloških sprememb. 

 

2. dolgotrajni trenig privede do znižanja frekvence srca in sistoličnega pritiska krvi. 

 

3. minutni volumen srca je  manjši v mirovanju in večji pri delu. 

 

4. delo športnega srca je bolj racionalno in ekonomično preko celega dne. 

 

Učinki treninga na fizično telo: ( dihalni aparat) 

 

1. trening, ki zahteva visoko frekvenco dihanja pomaga pri rasti prsnega koša pri mlajših – 

poveča se širina, globina in volumen prsnega koša. 

 

2. športna pljuča imajo večji volumen, težo in povečano površino alveol. 

 

3. trening omogoča aktivno hipertrofijo dihalne muskulature. 

 

 

4. izkoristek kisika pri vdihanem zraku, ekonomičnost dihanja, je boljše pri treniranih.  

 

5. vitalna kapaciteta in mejna vrednost dihanja so pomembneje večje. 

 

6. trenirani dihalni sistem ima večje ventilacijske rezerve, večjo maksimalno frekvenco 

dihanja, večjo maksimalno kisikovo porabo. 
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Učinki treninga na fizično telo: (vegetativni sistem) 

 

1. hitrejša vegetativna adaptacija na večje napore. 

 

2. ekonomičnost vegetativne regulacije treninga je večja. 

 

3. dolgotrajni trening omogoča parasimpatično adaptacijo vegetativnega sistema. 

 

 

Kvaliteta treninga za fizično telo: 

 

Kvaliteta treninga določa učinke treninga na obliko fizičnega telesa in njegove funkcije. 

Specifični trening ima specifične učinke na fizično telo. 

 

 

Kvantiteta treninga za fizično telo: 

 

Karakteristike kvantitete treninga: 

- intenzivnost treninga, 

- dolžina treninga, 

- pogostnost treninga v določenem času. 

 

Pri intenzivnosti treninga je treba ločiti:  

- absolutna intenzivnost, 

- relativna intenzivnost treninga. 

 

Problem je predvsem pri intervalnem treningu. 

 

 

Kvantiteta treninga in povečanje sposobnosti: 

- razmerje med kvantiteto in sposobnostmi približno karakterizira parabolična krivulja. 

 

Povečanje sposobnosti pri istem obsegu treninga in različni intenzivnosti treninga: 

- precej bolj je efektivno in ekonomično trenirati z večjo intenzivnostjo. 

 

Povečanje sposobnosti pri istem obsegu treninga in različni pogostosti treninga: 

- pri istem obsegu treninga je bolj učinkovit, če je razdeljen na več delov. Izkušnje govore v 

prid pogostem dnevnem treningu (2x dnevno) – najboljši rezultati. 

 

Povečanje sposobnosti pri  istem obsegu dela v trajni ali intervalni obliki treninga: 

- isti obseg je mogoče doseči tako v trajni ali intervalni obliki treninga, glede sposobnosti 

pa ni večjih razhajanj. 

 

Povečanje sposobnosti pri istem obsegu treninga in različni stopnji treniranosti: 

- povečanje sposobnosti je pri istem obsegu treninga obratno proporcionalen stopnji 

treniranosti. 
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Prag dražljajev treninga: 

- prekoračiti se mora določen prag trajanja treninga, da bi se dokazal učinek treninga. 

Efektivnost treninga: 

- efektivnost treninga se karakterizira z relacijo povečanja sposobnosti in obsega treninga.  

Obseg treninga: 

- linearni, stopničasti, paraboličen. 

 

Moč: 

1. moč – sama (statična sila) : poteg 

2. dinamična moč : hitri gibi 

3. amortizacijska moč: amortizirajoči gibi – pliometrija. 

Relativna moč = absolutna moč : lastna teža. 

 

 

Samo merljivost določenega gibanja, daje vrednost temu gibanju. 

Torej, samo številke dajejo vrednost določenega gibanja. Meritve 

morajo biti čimbolj objektivne in po možnosti predstavljene z 

matematično krivuljo. 
 

Mišice lahko pokažejo svojo silo na različne načine: 

 

1. brez spremembe svoje dolžine – (izometrični, statični sistem) 

2. z zmanjšanjem dolžine – (dinamični, miometrični režim) 

3. z  iztegovanjem mišice – (amortizirajoč, pliometrijski režim) 

 

 

Ločimo: 

1. pozitivno mišično delo 

2. negativno mišično delo 

 

Odnos med silo in hitrostjo: 

 

V odnosu med  maksimalno silo in maksimalno hitrostjo ni  korelacijske odvisnosti: torej 

sposobnost da se v določenem gibu doseže maksimalna sila in sposobnost da se v istem gibu 

doseže maksimalna hitrost niso v medsebojni zvezi. 

 

Maksimalna sila se pojavlja ravno v amortizirajoči fazi giba (režim pliometrija), ta sila pa je 

odvisna od hitrosti giba; večja ko je hitrost, večja je tudi razvita sila. 

 

Fiziološki mehanizmi regulacije mišične moči: 

a. vključevanje različnega števila motoričnih enot mišice 

b. sprememba frekvence impulza (od 5-6 do 35-40 sek v maksimalnih naporih) 

c. v primeru skrajnih mišičnih  naporih je možna še sinhronizacija motoričnih enot. 

 

Z povečanostjo treniranosti se poveča možnost za tretji primer: torej sinhronizacija motoričnih 

enot. 
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Metode povečevanja moči: 

1. izbor velikosti obremenitve zaradi povečanja moči: 

A 

-     istočasna vključitev največjega števila motoričnih enot 

- maksimalna frekvenca efektornih impulzov 

- sinhronizirani ritem aktivnosti motoričnih enot 

B 

- gibi pri različnih naprezanjih se razlikujejo tudi glede koncentracije mišične napetosti v 

času in prostoru. 

 

Lahko se zgodi, da je trenutek mišične kontrakcije tako kratek, da skoraj ni nobenega dejstva 

na trening razvoja moči. 

 

a. »zakon  intenzivnosti« 

- samo če je dovolj velik dražljaj, potem je trening efektiven. 

- če športnik ne trenira dovolj velike obremenitve, se moč ne bo povečala. Celo do 

zmanjšanja moči pride, če so dražljaji preslabotni. 

 

Metode povečanja moči: 

1. ponovitve dvigovanj submaksimalnega bremena vse do »konca«. 

2. dvigovanje maksimalnega bremena. 

3. dvigovanje submaksimalnega bremena z  maksimalno hitrostjo. 

 

Torej obstajajo tri metode: ponavljajočih, maksimalnih in dinamičnih naprezanj. 

Doziranje obremenitev: 

1. način: kot določen odstotek od maksimalne obremenitve 

2. način: kot določeno razliko glede na maksimalno težo 

3. način: kot določeno število možnih ponovitev brez prekinitve. 

 

obremenitev ( teža bremena) število možnih ponavljanj v eni seriji 

maksimalna 1 

skoraj maksimalna 2-3 

velika 4-7 

zmerno velika 8-12 

srednja 13-18 

majhna 19-25 

zelo majhna več kot 25 

 

Pri metodi ponavljajočih obremenitev je treba obvezno delati do »konca«. Torej mora 

športnik  delati dokler lahko in (še 3x- to je bolj za šalo). 

 

Posebno je treba paziti, da se pri največjih naporih planira tudi najbolj natančne in 

najboljše funkcionalne spremembe in to pri čim manjšem zahtevku po naporu in čim 

manjšem času. 
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Metoda ponavljajočih obremenitev se največ pojavlja zaradi: 

1. velik obseg dela izzove pomembne spremembe v transportu materij v telesu. 

2. zmanjša se pritisk v telesu, posebno če se uporabljajo vaje za lokalne obremenitve. 

3. vaje z submaksimalnimi napori omogočajo večjo kontrolo tehnike izvedbe. 

4. športnikom, ki prej niso trenirali z utežmi, praktično onemogoča poškodbe, kar pri 

maksimalnih obremenitvah ni izključeno. 

 

Vrhunski športniki uporabljajo to metodo bolj lokalno, in predvsem do 10-12 ponovitev, nato 

povečajo težo. 

 

Iradijacija inervacije: uporaba tistih mišic, ki sicer niso potrebne za izvedbo giba. 

 

 

Metoda maksimalnih obremenitev: 

Uporabljajo jo vrhunski športniki, ki morajo povečati maksimalno moč. In pa v procesu 

priprav na novo sezono, vendar pa mora biti dobro planirano. 

Če obremenitev presega zmožnosti športnika, se lahko pojavi zaščitna inhibicija v centralnem 

živčnem sistemu, zaradi česar športnik ne more razviti maksimalne moči. 

 

Vaje moči z zunanjim odporom: 

- teža bremena, 

- odpor partnerja, 

- odpor elastičnih predmetov, 

- odpor zunanje sredine. 

 

Dihanje pri vajah za moč: 

Pri dvigovanju uteži pride do povečanega pritiska in inervacije mehanoreceptorjev pljuč, ki 

refleksno menja funkcionalno stanje skeletne muskulature. 

1. napenjanje v pljučih je dovoljeno samo kratkotrajno. 

2. začetniki se ne smejo v večjem obsegu obremenjevati. 

3. pred vajami z utežmi se ne sme maksimalno vdihniti. 

4. maksimalno se lahko obremenjuje samo pri izdihu. 

5. pri začetnikih se mora zahtevati vdih in izdih v sredini vaje. 

6. dvigovanje mora biti hitro in nikakor ne počasi. 

 

Optimalen ritem vadbe: 

Prednost ima vedno relativno majhen ritem vadbe. Posebno je to odvisno od centralnega 

živčnega sistema, predvsem zaradi koordinacije gibanja. 

Osnovni je naravni ritem športnika, ki je tudi najboljši za vadbo. 

 

Odvisnost  moči od lege telesa: 

1. s spremembo položaja se menja dolžina mišic in stem tudi sila. 

2. na ustvarjeno silo ima velik vpliv tudi sprememba kraka sile mišic v razmerju z obratno 

osjo. 

3. vpliv na silo je tudi sprememba kota dejstva mišic na kost. 

 

Glede na vse te faktorje je torej znanje biomehanike v tehniki gibanja zelo pomembno. 
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Topografija moči:  je medsebojni odnos maksimalne moči različnih mišičnih skupin. 

Človeško telo ima več kot 500 mišic. Možnost da se trenira posamezna mišična skupina, daje 

veliko prednost  sistematskemu delu na moči. 

 

Prednost imajo vedno velike skupine mišic: 

1. iztegovalke hrbtenice 

2. pregibalke hrbtenice in kolčnega sklepa 

3. iztegovalke   noge 

4. iztegovalke rok 

5. večje prsne mišice 

 

Vedno so najbolj pomembne močne mišične skupine. 

 

Mišice trebušnega steznika in karakteristike metodike treninga: 

Že v začetku treniranja je treba posvetiti dovolj veliko pozornost tem mišičnim skupinam in to 

zaradi naslednjih razlogov: 

 

1. mišice trebušnega steznika so udeležene v večini gibanj 

2. dober mišični steznik je zelo koristen pri zdravju notranjih organov 

3. odgovarjajoča moč trebušnega steznika je garancija za preventivo pred kilo. 

 

Trening: 1. vaja: dvigovanje nog pri fiksaciji zgornjega dela trupa, 2. vaja: dvigovanje trupa 

pri fiksaciji spodnjih okončin. 

 

Za trening moči mišic trebušnega steznika ne sme biti več kot 15 – 20 ponovitev. 

 

Mišice ledvenega dela telesa in metodika treninga: 

To je najbolj občutljivo področje dvigovanja uteži, kar je razumljivo, ker v predelu prihaja do 

največjih obremenitev telesa. Že pri navadnem nagibu naprej se pri teži bremena 30 kg 

poveča obremenitev na tem predelu na 700 kg. 

 

Trening: 

1. pri delu z večjimi obremenitvami moramo najprej ojačati ledvene mišice. 

2. zmanjšati je treba obremenitve hrbtenice in to z vajami potega v ležečem položaju na 

poševni klopici in pa tudi z potegom z nogami, leže na hrbtu (namesto počepa). 

3. potrebno je dvigovati uteži v izmenah in biti  večkrat v visečem položaju. 

4. velik pomen ima pravilna tehnika pri dvigu iz tal in racionalen položaj hrbtenice. 

 

 

Vaje za moč so praviloma  na začetku osnovnega dela treninga in to predvsem zaradi 

centralnega živčnega sistema, ki mora biti »spočit, svež«. 

 

V nogometu pa se dajejo vaje za moč na koncu osnovnega dela treninga, ker mora biti igralec 

spočit za tehnične elemente nogometne igre. 
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Metodika treninga hitrosti: 

 

Hitrost kot fizična lastnost je sposobnost igralca, da izvaja gibe v najkrajšem času v danih 

pogojih. Pri tem pa je pomembno da ne pride do utrujenost in da ne traja dolgo. 

 

Vrste  pokazateljev hitrosti: 

1. latentni čas motorne reakcije 

2. hitrost posameznega giba (pri majhnem zunanjem odporu) 

3. frekvenca giba. 

 

Vsi ti pokazatelji hitrosti so relativno neodvisni drug od drugega. (igralec ima lahko zelo hitro 

reakcijo in relativno počasnost v gibanju in obratno). 

 

Kombinacija vseh treh faktorjev pa določa vse primere pokazateljev hitrosti. (šprint: rezultat 

je odvisen od reakcijskega časa na štartu, hitrosti posameznih gibov – odriv noge, dvig 

stegen…, in od frekvence korakov) 

 

Največji pomen ima tako torej hitrost celotne motorne aktivnosti in ne elementarne 

oblike pokazateljev hitrosti. 

 

Če se v treningu uporabljajo vaje velike hitrosti se poveča hitrost reakcije – obstaja 

pomemben prenos hitrosti. Medtem pa prenos v obratni smeri ne obstaja , torej če vadimo 

hitrost reagiranja se ne pokaže transfer na hitrosti gibanja. 

 

  

Pri treningu hitrosti reakcije je najbolj razširjena metoda, kjer se uporablja signal kot znak za 

čim hitrejše reagiranje ali spremembo situacije. ( npr. ponavljanje štarta v hitrem teku…). Ta 

metoda daje začetnikom dobre rezultate, kasneje pa se hitrost reakcije stabilizira in za večji 

napredek je potrebno veliko truda. 

 

Senzorna metoda: sloni na tesni zvezi med hitrostjo reakcije in sposobnostjo da se 

razlikujejo zelo majhni časovni intervali (desetinke in celo stotinke sekunde). 

 Igralci, ki zelo dobro razlikujejo mikrointervale časa imajo zelo veliko hitrost reakcije. 

 

Ta metoda ima tri etape: 

1. etapa: tisti, ki trenira določeno gibanje se trudi da reagira na signal maksimalno hitro. Po 

vsakem teku mu trener pove dosežen čas. 

2. etapa: naloga se dela isto kot v prvi etapi, s tem da trener zahteva od igralca, da mu pove 

čas, nato pa mu trener pove natančen čas, ki ga je dosegel. 

3. etapa: gibanje se izvaja različno glede na predhodne dosežene rezultate. 

 

Kompleksne reakcije hitrosti: 

 

1. reakcija na žogo: 

- da opazi žogo, 

- da oceni smer in hitrost njene poti, 

- da izbere plan akcije, 

- da realizira zamišljeno akcijo. 
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V navedenih elementih je ves čas reakcije: 

a. hitrost reagiranja na žogo je od 0,25 do 1 sek. Največji del časa odpade na fiksacijo žoge. 

Na to sposobnost se da s treningom vplivati: zahteva se čim večja hitrost reagiranja, večja 

stopnja presenečenja, zmanjšanje oddaljenosti. Velik pomen pa ima predvidevanje gibanja 

žoge. 

 

b. natančnost reakcije na žogo se izpopolnjuje vzporedno z razvojem njene hitrosti. 

 

c. reakcija  zamišljene akcije pomeni da igralec zna izbrati pravo, glede na gibanje žoge in 

glede na spremembe okoliščin. Pri treningu je treba upoštevati pravilo od »enostavnega k 

sestavljenemu«.  

 

d. Vrhunski nogometaši imajo zelo veliko hitrost v sestavljenih reakcijah, to pa predvsem na 

račun predvidevanja gibanja na osnovi tega ker vrhunski nogometaš reagira  že na 

predgib in ne na sam gib. 

 

Osnove metodike izpopolnjevanja hitrosti: 

 

1. tehnika gibanja mora dovoljevati maksimalno hitrost. 

2. igralec, ki vadi mora obvladati gibanje v takšni meri da osnovni voljni napor ni usmerjen 

na tehniko gibanja ampak na hitrost dela. 

3. čas vaje je takšen da na koncu hitrost ni manjša zaradi utrujenosti. 

 

Intervali počitka morajo biti toliko kratki da se inervacija centralnega živčnega sistema 

ne zmanjša preveč, in pa da se faktorji vegetativnih funkcij vrnejo na skoraj osnovni 

sistem. 

 

Čas, ki je potreben za rehabilitacijo (začetna delovna sposobnost): 

- prva 1/3 odmora : 65 % celotne rehabilitacije, 

- druga 1/3 odmora : 30 % celotne rehabilitacije, 

- tretja 1/3 odmora : samo 5 %celotne rehabilitacije. 

 

Primer: če je za tek na 200 m potrebno 12 min časa za popolno rehabilitacijo organizma, se po 

8 min delovna sposobnost vrača na 95 % od začetne, kar omogoča da se naslednji poskus 

lahko začne brez zmanjšanja hitrosti. 

 

Stabilizacija hitrosti : hitrostna bariera 

 

Pri številnih ponavljanjih hitrostnih vaj se pojavlja motorni dinamični stereotip in zaradi tega 

stabilizacija gibanja. Pri tem se stabilizirajo ne samo prostorne karakteristike gibanja, ampak 

tudi časovne: hitrost in frekvenca. Pri tem pa če se še poveča obseg dela ne da ni pozitivnega 

efekta, ampak še bolj se utrdi hitrostna bariera. 

 

Pri treningu mlajših kategorij je zato posebej pomembna kasnejša športna specializacija, ki 

sledi vsestranski telesni pripravi v več letih nazaj. 

 

Hitra gibanja je nujno potrebno uporabljati v različnih situacijskih vajah in ne v standardnih 

nespremenjenih oblikah. Največji napredek pa se doseže v mlajših kategorijah. 
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Pri članskih selekcijah je osnovna pozornost namenjena: 

- pripravi v moči in hitrosti, 

- teki z submaksimalno hitrostjo, da se dobi specialna vzdržljivost in izpopolni tehnika.  

 

Tehnika hitrega gibanja: 

1. vadba gibanja v relativno majhni hitrosti, 

2. vadba gibanja v maksimalni hitrosti. 

 

Pri prvem primeru se pojavlja napaka v izvedbi gibanja v maksimalni hitrosti ( igralec 

preprosto ne zna izvesti pravilne tehnike, ki se jo je učil počasi). 

 

Pri drugem primeru se pojavi nezmožnost igralca da pozornost usmeri na dve nalogi: 

hitrost in kvaliteto gibanja. 

 

Potrebno je vedeti, da se gibanje v manjši in  gibanje v maksimalni hitrosti pomembneje 

razlikujejo po parametrih hitrosti in moči. 

 

 Torej je treba vaditi tehniko blizu maksimalne hitrosti. To so takoimenovane »kontrolne« 

hitrosti. In zelo pogosto je treba menjati hitrosti giba od relativno majhne do maksimalne 

hitrosti. 

 

Metodika povečanja vzdržljivosti:  

Vzdržljivost je sposobnost da se določena aktivnost izvaja dalj časa brez da se izgubi na 

učinkovitosti. 

Vzdržljivost je sposobnost nasprotovanju utrujenosti. 

Štirje osnovni tipi  utrujenosti: 

1. umski, 

2. senzorni, 

3. emocionalni, 

4. fizični. 

 

Glede na velikost mišičnih skupin ločimo: 

1. lokalna utrujenost (sodeluje manj kot 1/3 vse muskulature) 

2. regionalna utrujenost (sodeluje 1/3 do 2/3 muskulature) 

3. globalna utrujenost (sodeluje več kot 2/3 celotne muskulature) 

 

Pri lokalni utrujenosti nista pomembneje udeležena kardiovaskularni in respiratorni 

sistem: 

Aerobne sposobnosti: 

1. minutni volumen dihanja 

2. maksimalna pljučna ventilacija 

3. vitalna kapaciteta pljuč 

4. hitrost difuzije plinov v pljučih 

5. minutni in sistolni volumen srca 

6. frekvenca srca 

7. hitrost krvnega obtoka 

8. izkoristek kisika v tkivih, ki je odvisen od nivoja tkivnega dihanja 

9. usklajenost v delu vseh naštetih sistemov. 
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Anaerobne sposobnosti: 

Odvisne od sposobnosti, da se energija uporablja v pogojih brez kisika: 

1. kapaciteta določenih fermentnih sistemov 

2. rezerve energetskih materialov v tkivih 

3. sposobnost da se kompenzirajo spremembe v krvi (puferna kapaciteta krvi) 

4. stopnja adaptacije tkiv na pogoje hipoksije 

 

Anaerobni procesi so sestavljeni iz dveh tipov reakcij: 

1. reakcija: kreatinfosfatni: razgrajuje kreatinfosfat (CP) na ADP in iz tega ATP  ( ADP-

adenozindifosfat in ATP – adenozintrifosfat) 

2. reakcija: glikoliza – sestavlja jo fermentno razgrajevanje ogljikovih hidratov 

Laktati so soli mlečne kisline. 
Prva reakcija dosega svoj maksimum že po 2-3 sekundah dela, ker so rezerve CP v celicah 

majhne se njena hitrost hitro manjša.  

 

 Druga reakcija se razvija bolj počasi in je najbolj intenzivna v 1-2 minutah dela. Energija 

tega drugega procesa je lahko zadostna za nekaj minut intenzivnega dela. Dihalni sistemi pa 

dosežejo najvišji vrh šele po 3-5 minutah dela. 

 

Bolj ko je dolgo delo, večja je vloga aerobnih procesov, bolj se krajša, bolj raste pomen 

glikolitičnega procesa in nato še kreatinfosfatnega mehanizma. 

 

 

Splošna vzdržljivost: to je vzdržljivost v razmerju na dolgotrajno delo zmerne intenzivnosti , 

ki zahteva aktivnost večjega dela mišičnega aparata. 

1. funkcionalne sposobnosti različnih sistemov organizma (aerobne in anaerobne 

sposobnosti, stopnja izpopolnjevanja razvitosti…) 

2. nivo stabilizacije glede na nepričakovane spremembe notranje sredine in  velike frekvence 

živčnih impulzov. 

 

Kriteriji in faktorji obremenitve v povečevanju vzdržljivosti: 

Pri povečevanju vzdržljivosti ni pomembna samo stopnja utrujenosti ampak tudi karakter. 

Ločimo: 

1. intenzivnost aktivnosti:  

Subkritična hitrost: potreba po kisiku je približno sorazmerna hitrosti gibanja.  

Kritična hitrost:  potreba po kisiku je enaka aerobnih sposobnostim igralca.  

Nadkritična hitrost: potreba po kisiku je večja od aerobnih sposobnosti, delo je v kisikovem 

dolgu in na račun anaerobnih sposobnosti. 

 

2. trajanje aktivnosti: določeno je z dolžino razdalje in hitrostjo gibanja.  

- trajanje dela določa iz katerih izvorov energije bo omogočena aktivnost (če delo traja 

manj kot 3-5 min dihalni procesi ne morejo zadovoljiti potrebe organizma in energijo 

dajejo anaerobni procesi). 

- trajanje dela pri nadkritični hitrosti: določa ga velikost kisikovega dolga, pri 

subkritični in kritični hitrosti pa  določajo sistemi, ki delujejo na osnovi aerobnih 

procesov. Usklajenost dejavnosti sistemov v procesu aktivnosti, ki dalj časa traja je zelo 

naporna za organizem.  

 

3. trajanje pauz odmora: ima zelo pomembno vlogo, saj je od dolžine odmora odvisno, ali 

organizem deluje v sistemu, katerega želimo izboljšati ali ne. 
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4. značaj odmora: (kakšne so vaje v pauzi) . Posebno je pomembno, če so pauze izpolnjene 

z drugimi oblikami (hoja, lahek tek…), kar omogoča hitrejšo ponovno dejavnost, kot pa 

če je telo v popolnem mirovanju. 

5. število ponavljanj: Glede na število ponovitev se določa stopnja delovanja obremenitev 

na organizem. Pri sistemu aerobnih procesov povečanje števila ponovitev zahteva od 

kardiovaskularnega in respiratornega sistema, da sta na visoki stopnji aktivnosti. 

 

A. razvoj maksimalne porabe kisika 

B. razvoj sposobnosti vzdrževanja te porabe dalj časa 

C. povečanje hitrosti delovanja dihalnih procesov do maksimuma. 

 

Metodika izpopolnjevanja koordinacije: 

 

Določena športna naloga bo izpolnjena če so gibi usklajeni v določenem času, prostoru in po 

moči, torej če so dovolj natančni. 

1. natančnost v odnosu na čas, 

2. natančnost v odnosu na prostor, 

3. natančnost v odnosu na silo gibanja. 

 

Natančnost giba daje rezultat : visoka ekonomičnost – da se isti gib izvede z manj 

mišičnega napora in z manjšo porabo energije. 

 

A. relativno stereotipno gibanje 

B. nestereotipno gibanje 

 

Čimveč naučenih gibov zna športnik, lažje in hitrejše se bo naučil nove in predvsem je 

odvisno od motornega analizatorja, ker je s tem možnost da se hitro nauči različne gibe 

in da jih hitro reorganizira. 

 

Čimbolj igralec občuti in oceni svoje gibe, lažje bo osvojil nove gibe. 

 

Osnovni način je naučiti čimveč novih gibov, ker če se igralec dalj časa ne uči novih gibov, se 

njegova sposobnost za učenje novih gibov bistveno zmanjša. Ni pa potrebno da se novih 

gibov popolnoma naučijo, pomembno je da občutijo novo vez. 

Zahteve pri spremembi obremenitev pri vajah koordinacije: 

 

1. natančnost določenega giba 

2. medsebojno ujemanje 

3. nenadne spremembe okoliščin. 

 

Vsebina metodičnega postopka: 

 

1. nenavadni začetni položaji 

2. vaditi kot »vaja v ogledalu« 

3. sprememba  hitrosti in tempa gibanja 

4. sprememba mej prostora v katerem vadimo 

5. sprememba načina v katerem vadimo 

6. vaja mora biti narejena bolj kompleksno z dodatnimi gibanji 

7. sprememba nalog igralcem v skupinskih vajah ali v dvojicah. 
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Vse navedene vaje v smislu razvoja koordinacije relativno hitro privedejo do utrujenosti.  

 

Istočasno pa je potrebna natančna mišična percepcija, kar pa z nastankom utrujenosti pomeni 

da je efekt zelo majhen. 

 

»Izpopolnjevati koordinacijo pomeni izpopolnjevati treniranost« to pomeni, bolj ko je 

igralec sposoben v koordinaciji, hitreje bo izboljševal svoje rezultate v kondiciji. 

 

Naravna pot razvoja motoričnih sposobnosti je takšna da pride do »razlitja« gibov, to pomeni 

da mora igralec predvsem biti sposoben omejiti svoje reakcije in akcije samo na tiste, ki so v 

danem trenutku najbolj racionalne. 

 

Metodika povečevanja gibljivosti: 

1. enostavne vaje 

2. vaje elastičnosti 

3. vaje z zamahovanjem 

4. statične vaje (stretching) 

 

Racionalna sprostitev mišic: vsak gib je v bistvu rezultat kombinacije napetosti in sprostitve 

v mišicah. Sprostitev je ravno tako pomembna za uspešno izveden gib kot aktivnost mišic. Pri 

pomanjkanju sprostitve mišic se pojavi »trd gib«. 

 

 Napetost negativno vpliva na rezultate mišične aktivnosti.  

 

Posebno velika napaka je pri hitrih gibih, saj zelo zavira maksimalno hitrost. 

 

Za zmanjšanje tonusne napetosti v mišicah se uporabljajo vaje za mehke gibe, te vaje 

imajo poleg direktne naloge še nalogo da pripomorejo k hitrejši rehabilitaciji mišic v pavzah 

med vajami.  

 

Za izpopolnjevanje sposobnosti za hitro sprostitev mišic se uporabljajo vaje, v katerih se 

zahteva hitra sprememba napetosti in sprostitve (razni meti, dvigovanje uteži…) 

 

Pri učenju določenega giba igralec premaguje reakcijske sile, ki se pojavljajo, ki jih je v 

začetku premagoval s fiksacijo sklepov, po učenju pa jih uporablja za čim večji efekt. 

 

 Torej je z vidika biomehanike – popolna lahkotnost giba – rezultat premagovanja 

reakcijskih sil. 

Igralcu je treba gib razlagati tako, da ga izvaja čimbolj svobodno, kot da se igra. Pomembno 

je »ne rezultat, ampak svoboda giba« 

 

Vaje za sprostitev se dele na tri  skupine: 

 

1. vaje v katerih se aktivna mišica sprosti (hitra sprostitev po akciji….) 

 

2. vaje v katerih se sproščajo ene mišice na račun aktivnosti drugih 

 

3. vaje kjer igralec sam določi fazo mirovanja in se maksimalno sprosti. 
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Ravnotežje in metodika izpopolnjevanja: 

 

Ravnotežje je sposobnost, da se obdrži stabilen položaj telesa pri različnih gibanjih in 

položajih. 

1. statično ravnotežje (ravnotežje v statičnih položajih) 

2. dinamično ravnotežje ( ravnotežje v gibanju) 

 

Bolj ko ima igralec razvito sposobnost za ravnotežje, hitreje se funkcija vzpostavlja in 

amplituda je manjša. V medsebojnem razmerju med kondicijsko pripravljenostjo in 

ravnotežjem obstaja pozitivna korelacija. Ravnotežje se najlažje vzdržuje, če se gibi vršijo v 

sklepih , ki so čim bližje površini.  

 

V samih vajah je treba čim večkrat namerno izgubiti ravnotežje in čim hitreje ga zopet 

vzpostaviti. 

 

Občutek za prostor: 

Čimbolj izpopolnjujemo natančnost giba, s tem izpopolnjujemo tudi občutek za prostor. V 

vajah je treba čimbolj poudarjati razlike ( dolg korak – kratek korak, daleč od gola – bližje 

golu…) 

 

 

Pri izpopolnjevanju in povečanju kondicijskih lastnosti in sposobnosti je 

nujno potrebno skrbeti za harmoničen razvoj vseh. 

 

 
Klasični kondicijski (fizični) konstrukt: 

Problemi: 

1. energijski: kaj se uporablja kot osnovni vir energije mišične kontrakcije. 

2. morfološki: kaj se dogaja v mišičnem vlaknu pri kontrakciji, kako se spreminja njegova 

mikro in submikro struktura. 

3. biofizični: kako se prenaša kemična energija na kontrakcijski substrat in kako se 

transformira v mehanično energijo. 

 

Predmet biokemije predstavlja tok in regulacijo menjave materije – kemijska trasformacija, ki 

sta v osnovi vseh fizioloških funkcij organizma in njegovega prilagajanja spremenljivim 

pogojem življenja. 

 

Menjava materije: to je celovit, kompliciran, integriran sistem, ki ne more normalno 

delovati, če ni vsak element prisoten in istočasno mora vsak element biti podrejen sistemu kot 

celoti. 

V organizmu srečujemo hierarhično lestvico posameznih celot, ki se integrirajo v bolj 

komplicirane, vendar se nekako žrtvujejo, da dobijo nove lastnosti in nove prednosti. 

 

Trije tipi mišičnih vlaken; fazna, tonusna, prehodna. 

 

Med njimi so velike razlike. Lastnosti mišičnih vlaken se lahko menjajo glede na 

funkcionalne pogoje.  

Pri kontrakciji mišic se v procesu katabolizma kemična energija pretvarja v mehansko. Pri 

prehodu iz mirovanja v intenzivno delo se potreba po kisiku lahko poveča 30 do 50 krat, 

njegova poraba pa naraste v 1 min samo 20 krat. 
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 V organizmu se borita funkcionalni in plastični metabolizem glede na uporabo ATP. Pri 

tem nastajajo razne kombinacije. Pojem : stabilno stanje metaboličnih procesov.  

 

Čim večja je intenzivnost dela, tem krajši čas traja.  

- delovanje organizma v pogojih stabilnega stanje, 

- delovanje organizma pri določenem nivoju obremenitev, pri tem se lahko pojavi 

neresnično stabilno stanje, ter obremenitve pri katerem se pojavi pravo stabilno stanje. 

 

Največje spremembe nastopajo pri skeletnih mišicah, manj pri srčni in skoraj brez sprememb 

pri možganih. 

Hormonalna regulacija vpliva na mobilizacijo, utilizacijo in restitucijo izvira energije ter na 

druge poti vzdrževanja homeostaze pri intenzivni mišični aktivnosti, posebej na metabolizem 

vode in elektrolitov.  

 

Velik pomen glede spremembe nivoja sladkorja v krvi ima navajenost igralca na 

trenažno delo. 

 

Torej, velik vpliv na pozitivne spremembe biokemičnih procesov: 

 

- povečanje emocionalnega  tonusa, 

- večja zainteresiranost za delo, 

- približevanje treninga pogojem tekme, 

- trening izveden na pravem igrišču, 

- navajenost na delo, 

stem pa se lahko poveča tudi trenažna obremenitev. 

 

Individualni karakter biokemičnih sprememb v organizmu je v odvisnosti od karakterja 

njegovega reagiranja, zahteva individualizacijo.  

 

Centrifugalni živčni impulzi, kadar menjajo stanje tkiv, ustvarjajo različne korelacije 

aktivatorjev in inhibitorjev, pogojujoč funkcionalno labilnost encimskih sistemov. Nosilec 

navedenih procesov je lahko samo živčno vlakno. 

Katabolizem – nastopa takrat ko mišica deluje (aktivna). 

Anabolizem – nastopa  v času odmora (obnovitvena faza).  

 

Čimbolj je trening izčrpljujoč (ne pretirano), tembolj je intenziven proces obnovitve 

organizma, torej trening mora biti glede obremenitev precej obsežen in intenziven.  

Čas superkompenzacije je omejen z določenim obdobje, nato se vrača na začetni nivo. 

 

 Vpliv treninga pride do izraza samo z večkratnim ponavljanjem, torej eden od osnovnih 

principov treninga – princip ponavljanja. 

 

Treningi si morajo slediti v pravilnem časovnem obdobju, nikakor ni nepomembno – 

kdaj zopet obremeniti igralce. 

 

 

Trening ni samo delo, je določena združitev dela in odmora, ravno v času odmora se 

pojavlja prestrukturiranje funkcionalnih nivojev.  
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Trenažne obremenitve se morajo povečevati glede na sorazmerje z funkcionalnimi 

sposobnostmi, ki se dvigujejo. 

 

 Dokazati zakonitost – to še ne pomeni da znamo koristno jo uporabljati in izkoriščati. 

 

 Regeneracija posameznih fizioloških funkcij se različno doseže, tako glede metod kot tudi 

predvsem časovno.  

Uporaba ponovljenih fizičnih obremenitev v fazi superkompenzacije vsebine nekega 

biokemičnega ingredienta omogoča, da se doseže stabilno povečevanje v procesu 

sistematske uporabe vaj.  

 

Treningi morajo biti zahtevni tako glede moči, hitrosti, vzdržljivosti, gibljivosti, 

koordinacije, preciznosti, čeprav so v začetku rezultati slabši, kot če bi trenirali specialno 

vsako motorično sposobnost posebej, vendar se v nadaljevanju treningov pokaže hitrejši 

napredek, če se trenira sistematsko in se menja samo poudarek na eni ali na drugi motorični 

sposobnosti. 

 

 Igralec napreduje po etapah in ne enakomerno pravilno.  

 

Z povečanjem treniranosti  se pojavlja čedalje težje napredovanje, to pa zato, ker se z 

povečanjem treniranosti vse manj ruši biokemična homeostaza organizma , ker vsak 

napredek v funkcionalnem smislu sledi šele ko je porušena homeostaza organizma, nakar 

pa zopet sledi adaptacija na nove pogoje in impulze od zunaj in znotraj. 

 

 

Povečevanje efekta treninga pri že visokem nivoju treniranosti: 

 

1. način: trening se lahko pomembneje poveča glede obsega in intenzivnosti, vendar to 

pomeni veliko nevarnost za zdravje in pa tudi zelo zavira in otežkoča reparativne procese. 

 

2. način: trening se lahko emocionalno obogati, vendar so tudi tu iste nevarnosti kot pri 

prvem načinu. 

 

3. način: pravilna prehrana in vključevanje dodatnih dovoljenih sredstev za čimhitrejšo in 

čimbolj kakovostno regeneracijo v organizmu. 

 

4. način: največji efekt je kombinacija vseh treh načinov. 

 

Če trening začnemo preveč intenzivno in to traja nekaj časa, potem lahko pride do 

precejšnjega povečanja kisikovega dolga, razvoja obrambnega zaviranja in prekinitve dela.  

 

Pojem športne forme: 

Ne pokažejo se bistvene razlike v biokemičnem sestavu organizma ne takrat, ko je igralec v 

formi, ne pri padcu forme ali vzponu forme, pomembno je, koliko je treniran organizem 

igralca, torej je treba iskati razloge za formo v psihofizičnem stanju igralca. 

 

Zelo težko je reči, kje je meja, kjer se konča ekonomizacija dela in nastopi maksimalna 

obremenitev možnosti organizma. Zelo pomemben je pravilen izbor, selekcija 

funkcionalnih obremenitev. 
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Danes se lahko rešujejo na znanstveni osnovi naslednje naloge: 

 

- strukturne in kemične osnove mišične aktivnosti, 

 

- kemizem kontrakcije in  opustitve mišice, 

 

- poti resinteze ATP v delovnem mišičju, 

 

- izvor energije mišične aktivnosti, 

 

- biokemične spremembe v krvi, 

 

- biokemične spremembe v notranjih organih, 

 

- biokemične spremembe  možganov pri mišični aktivnosti, 

 

- avtoregulacija menjave materij pri mišični aktivnosti, 

 

- živčna in endokrina regulacija, 

 

- kortikalna regulacija, 

 

- biokemija utrujenosti, 

 

- restitucija v procesu odmora, 

 

- spremembe pod vplivom treninga, 

 

- biokemične karakteristike ogrevanja, 

 

- spremembe v organizmu pri prekinitvi treninga in pri pretreniranosti. 

 

Moč: glavni problem : velikost obremenitev.   

 

Zahteva se znanje fiziologije, biokemije, biomehanike. V vrhunskem športu pa še razne: 

nevro…, mikro.., bio… znanosti. 

 

Vaje:  

1. teža bremena 

 

2. odpor partnerja 

 

3. odpor elastičnih predmetov 

 

4. odpor zunanje sredine. 

 

Trening  z maksimalnim naporom in tudi z maksimalnim bremenom zahteva daljše 

pavze in planske obremenitve. V pavzah obvezno raztezne vaje. Kolenski in skočni sklep 

sta najbolj obremenjena in najbolj občutljiva.  
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Hitrost: maksimalna hitrost je odvisna od : 

 

- dinamične moči, 

- gibljivosti, 

- tehnike giba, 

- razvitosti hitrosti. 

 

Posebno je treba paziti na tehniko gibanja, da ni utrujenosti in da ne nastopi hitrostna 

pregrada. Obstaja velika povezanost med močjo in hitrostjo. 

 

Vzdržljivost: je sposobnost, ki skrbi da se neka aktivnost lahko izvaja, ne da bi izgubila na 

efektnosti.  

Problem : utrujenost: 

 

1. umska utrujenost, 

2. senzorna utrujenost, 

3. emocionalna utrujenost, 

4. fizična utrujenost. 

zelo velik pomen ima pri fizičnem delu centralni živčni sistem. 

 

Anaerobne in aerobne sposobnosti: 

 

1. intenzivnost aktivnosti, 

2. trajanje aktivnosti, 

3. trajanje intervalov odmora, 

4. karakter počitka, 

5. število ponavljanj. 

 

Vzdržljivost je v nogometu zelo individualna. 

 

Koordinacija in gibljivost: 

 

Cilj: vrhunska ekonomičnost giba in euritmija gibanja. 

 

1. koordinacija kompleksnih nalog, 

2. točnost izvrševanja nalog, 

3. čas, ki se porabi za nalogo. 

 

Gibljivost se da precej natrenirati in veliko pripomore da ne pride do nepotrebnih poškodb 

skeletnega tkiva.  

 

Vaje: 

Gibljivost: 

- roke in vrat: 

1. kroženje z rokami naprej in nazaj, 

2. kroženje z rokami pred telesom, 

3. »plavanje«, 

4. odkloni z glavo: naprej – nazaj, desno – levo, kroženje. 
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-    telo: 

1. predkloni, zakloni, odkloni v stran, zasuki, kroženje, 

2. vaje v dvojicah ( vaganje, preval čez hrbet) 

3. vaje na orodju : krogi, drog, 

4. stretching. 

- medenični obroč in noge: 

1. zamahi : prednoženje, zanoženje, odnoženje, 

2. izpad, predklon, zaklon, 

3. vaje v dvojicah, 

4. stretching, 

 

Kompleksi vaj  gibljivosti: 

- v mirovanju 

- v gibanju 

- z žogo. 

 

Specifične vaje gibljivosti: 

- hoja po prstih, petah, zunanji in notranji del stopala,  

- sed na petah, 

- kroženje s stopali, golenici, koleni, »frcanje« podkolenice, 

- vzdigovanje kolen, imitacija raznih udarcev in zaustavljanj. 

 

Sestavljene vaje gibljivosti: 

- počep, upor leže, počep, pokončna drža, zaklon, 

- počep, skok z vzročenjem in zaklonom, predklon in pokončna drža, 

- počep, upor stojni-raznožiti, počep, pokončna drža, zaklon. 

 

Vaje za koordinacijo: 

- štafeta, tek, preskok zapreke, preval naprej, bočni tek, 

- vaje: preval naprej, nazaj, kolo, preskoki, povaljke, metanja, obrati, 

- vaje v dvojicah: preskok čez partnerja in izpod, preskok v leži, 

- kompleks vaj koordinacije na tleh in v zraku, 

- kompleks vaj koordinacije z žogo. 

 

Specifična gibanja: 

- volej udarci, 

- metanje in udarec z glavo, 

- »nepredvidena« žoga, 

- drseči štart, 

 

Dopolnilni športi: 

- ragbi, rokomet, košarka, odbojka, atletika, gimnastika. 

 

Vaje za hitrost: 

- štafete: razne kombinacije, 

- sence, 

- prehod iz skipinga v šprint, ( razne kombinacije) 

- razni prevali nato šprint (kolo, obrat, preskok, tek nazaj) 

- tek, sprememba smeri – šprint, 

- cik-cak tek, 
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- šprint z žogo, 

- kombinacije v parih, trojkah postavljeni markirni diski in žoga. 

Vaje za vzdržljivost: 

- teki v naravi (trim, fartlek), 

- daljše razdalje (100,200,300m  v serijah) 

- 400m v seriji, 

- razne kombinacije z igro. 

 

Vaje za moč: 

- roke, prsni koš, ramena: 

1. sklece, sklece v parih, samokolnica, 

2. vaje z utežmi. 

- trebuh, hrbet: 

1. zapiranje knjige, lega na trebuhu – dvig. 

2. kroženje z nogami v sedu, 

3. predkloni v sedu z zasuki. 

- noge: 

1. počepi sonožni, enonožni, 

2. poskoki po eni nogi, obeh nogah, 

3. izpadi naprej – nazaj, 

4. obremenitve z partnerjem (na hrbtu, za vratom), 

5. na hrbtu leži, dviguje ga z nogami, 

6. partnerja skupaj počep in dvig, 

7. »petelinčka« 

 

Specifične vaje za moč: 

1. udarci z glavo po fiksirani žogi, ki jo drži partner, 

2. udarci z glavo na daljše razdalje, 

3. orodja: expander, gumi-vrvi, medicinke…., 

4. rame-rame, prsa-prsa… 

5. kompleks vaj za moč. 

 

Uporaba krožnega treninga za fizično pripravo igralcev. 
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Kvantiteta treninga in povečanje sposobnosti: 

- razmerje med kvantiteto in sposobnostmi približno karakterizira 

parabolična krivulja. 

 

01. Povečanje sposobnosti pri istem obsegu treninga in različni 

intenzivnosti treninga: 

- precej bolj je efektivno in ekonomično trenirati z večjo 

intenzivnostjo. 

 

02. Povečanje sposobnosti pri istem obsegu treninga in različni 

pogostosti treninga: 

- pri istem obsegu treninga je bolj učinkovit, če je razdeljen na več 

delov. Izkušnje govore v prid pogostem dnevnem treningu (2x 

dnevno) – najboljši rezultati. 

 

03. Povečanje sposobnosti pri  istem obsegu dela v trajni ali 

intervalni obliki treninga: 

- isti obseg je mogoče doseči tako v trajni ali intervalni obliki 

treninga, glede sposobnosti pa ni večjih razhajanj. 

 

04. Povečanje sposobnosti pri istem obsegu treninga in različni 

stopnji treniranosti: 

- povečanje sposobnosti je pri istem obsegu treninga obratno 
proporcionalen stopnji treniranosti. 

 

Prag dražljajev treninga: 

- prekoračiti se mora določen prag trajanja treninga, da bi se dokazal 

učinek treninga. 

 

Efektivnost treninga: 

- efektivnost treninga se karakterizira z relacijo povečanja 

sposobnosti in obsega treninga. 

 

Obseg treninga: 

- linearni, stopničasti, paraboličen. 
 
Literatura: Vladimir Mihajlovič Zaciorski; Fizička svojstva sportiste (Biblioteka »teorija i 

metodika sporta« – 1975) 
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Cilji in pomen vadbe z utežmi: 

- zagotoviti varno vadbo, 

- zagotoviti učinkovito vadbo, 

- vadba mora biti pod stalnim strokovnim nadzorom ( poprave med vadbo), 

- zagotoviti razvijanje ustreznih gibalnih sposobnosti, 

- vadba naj bo zabavna, sproščujoča in naj motivira igralce, 

- vsakega igralca obravnavamo glede na raven rasti in razvoja ter njegove individualne 

sposobnosti, 

- igralce je treba poučiti  tudi o pomenu vseh teh vaj, 

- vadba mora biti kontinuirana in mora slediti ustreznemu sistemu vadbe oziroma ga 

dopolnjevati. 

 
Pred vključevanjem igralcev v vadbo z utežmi moramo posvetiti pozornost pri izdelavi in 

izvedbi programa vadbe predvsem na naslednje: 

- delovanje hormonov pri igralcih, 

- izbira ustreznih vaj za igralce, 

- upoštevanje razlik in posebnosti rasti ter razvoja, 

- primerna intenzivnost, količina in pogostost vadbe, 

- nadzor gibanja pri igralcih in njihove antropometrijske značilnosti, 

- interes igralcev do vadbe z utežmi. 

 

 

Pri izbiri vaj se moramo osredotočiti predvsem na naslednje mišične skupine, ki predstavljajo 

oporo gibalnemu aparatu in tvorijo močan ter stabilen »mišični steznik«: 

 

- upogibalke , iztegovalke in sukalke trupa, (omogočajo trdno oporo za izvedbo vseh drugih 

gibanj). 

- prsne mišice, velika hrbtna mišica, sprednje stegenske mišice, ( predstavljajo skupino 

velikih mišic, ki so ravno iz tega razloga zelo pomembne). 

- ramenske mišice  (so pri večini otrok premalo razvite, omogočajo pa veliko različnih 

gibov rok v tem področju). 

- druge mišice ( manjše in bolj specifične), bo mnogo lažje razviti v kasnejših etapah 

treninga, ko se oblikuje trdna osnova prej naštetih mišičnih skupin. 

 

Primerna intezivnost vadbe je na ravni nizke intenzivnosti, kar pomeni od 50 % do 60 % RM 

( one repetition of maximum).  To igralcem  omogoča izvedbo od 12 do 20 pravilnih 

ponovitev izbrane vaje ob pojavu zmerne utrujenosti  mišice in brez rušenja pravilne tehnike. 

Večja intenzivnost lahko poveča nevarnost nastanka poškodb in lahko vpliva na deformacijo 

sklepov ter kosti. Do adolescence intenzivnost naj ne bi bila večja od zgoraj določene. Visoka 

intenzivnost pa se lahko uporabi šele po 16. letu starosti. 

 

Obremenitev je določena s številom postaj, krogov ponavljanj, časom trajanja, krajšimi 

odmori ali večjimi bremeni. 

 
 


