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RSA metoda  - modul A – mentalna  priprava   

Temperamenti   v nogometu   

Splošno:  

Če  igralci ne gledajo na nogomet, pa ne glede ali je to trening ali tekma ali pa normalen pogovor  

med igralci in trenerji  ali pa pogovor z starši o nogometu, torej mora  biti prisoten pogled z  

ljubeznijo do nogometa, sicer ne vidimo stvari v  pravi svetlobi ampak  kot da so skriti v neki senci… 

Velikokrat se zgodi da  igralec ravnodušno gleda v trenerja, ki razlaga in govori;  in to je gledanje v 

»prazno« in veliko tistega kar trener govori igralec ne razume… Torej če želi igralec da spozna jedro 

govorjenja  ali vaje ali igre, vedno mora biti prisotno gledanje z ljubeznijo. 

Impulzi, ki pomagajo pri razvoju igralca so najbolj aktivni takrat  ko se umirjeno deluje na treningih , 

nogometne ideje se širijo  v okoliščinah ki so jasne.  Torej igralec mora sam delati na svojem razvoju, 

stalno razvijati nove moči da postaja vse bolj popoln. 

Glede nato da posamezni temperament prevladuje v neki  človeški sposobnosti, je  pomembno da 

vemo kateri temperament prevladuje  in tisto kar je pomembno pa je kakšna je moč temperamenta. 

Pri različnih načinih treniranja in različnih trenerjih je zelo pomembno kakšen temperament se 

razvija. Pri tem pa ni pomembno da se temperamenti morajo izenačiti, uravnotežiti ampak da se 

vpeljejo v prave tirnice. Torej vedno in povsod usmerjamo pozornost na tisto resnično, dejansko in 

stvarno. 

Dokler je temperament v mejah normale bo predstavljal vse tisto kar dela nogomet lepo, različno in 

veliko. Vendar pa je treba spoštovati načelo da lahko računamo samo s tistim kar je in  nikakor ne s 

tistim kar ni; torej če je nekdo izrazit kolerik  ta ne bo nikoli flegmatik. 

Kolerik:  manjša napaka: mlad igralec izraža sebe skozi  gnev  in ga ne more premagati;  večja 

napaka:»norenje« ki  sledi bilokateremu  cilju  … 
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Pri igralcu-koleriku je dobro  razvijati priznanje  vrednosti in spoštovanje dosežkov drugih igralcev 

…po navadi  igralec-kolerik nima veliko ljubezni do soigralcev, pomembno pa je da se ga usmerja k 

spoštovanju avtoritete; torej mora verjeti da trener zna opravljati svoje delo; praviloma nikoli ne sme 

opaziti da trener  nekaj ne zna ali da ne zna odgovoriti ali svetovati. 

Igralec-kolerik mora pri treniranju naleteti na odpor, težave, ki jih lahko premaga in izživi svoj bes- 

togoto na nepomembnih dogodkih, ker ko najde nekaj nepomembnega kar mu ne daje odpora, 

takrat bo pravilno usmeril svoj enosmerni kolerični temperament. 

Kolerik je praviloma »nabit-zbit« majhen; čvrst pogled, čvrsta hoja, korak ; igralec čvrsto stopa kot da 

bo še eno stopnico nižje šel… 

 

Sangvinik:  manjša napaka; mlad igralec se izrodi v »premetenca- lisjaka«, večja napaka; skrajnost je 

v  nespametnem  delovanju na treningu .. 

                                                     

Pri igralcu-sangviniku se pojavi hitro interes za nekaj, toda ga bo hitro zapustil in prešel na nekaj 

drugega ker se ne more zadržati na določeni predstavi…in v tem hitrem interesu in hitrem zapuščanju 

interesa ( ne more notranje dojeti) se kaže sangvinični  temperament. Igralec-sangvinik hitro dobi 

sliko vaje in ta začne delovati toda vtis zopet hitro izgine in v njegovem pogledu se bleščijo notranja 

rast in veselje tudi zunanjost je bolj gibljiva; sangvinik je vitek in gibljiv, tanke mišice in hoja je 

lahkotna …. 

Sangvinik mora razviti ljubezen in pripadnost ekipi …. 

Flegmatik: manjša napaka; igralec kaže premalo interesa za zunanji svet; večja napaka; duševna 

zaostalost, topoglavost. .. 
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Igralec-flegmatik ima preveč notranje lagodnosti, zelo lahko postaja debel, hoja je štorasta kot da se 

ne  more prilagoditi terenu, ravnodušna fiziognomija , brezbarvnega pogleda, vedno na znotraj  

usmerjene  lagodnosti.. 

Na igralca-flegmatika je zelo težko individualno vplivati, obstaja pa »obhodna«pot, ki je v nogometu 

normalna, to  pomeni da se mora družiti z drugimi igralci, ki imajo najrazličnejše interese, vzgajati ga 

je možno skozi sodoživljanja interesov in to čim več interesov  drugih igralcev, torej preko 

sugestivnega delovanja drugih igralcev in s tem drugih interesov. 

 

Melanholik: manjša napaka: nezmožnost da igralec premaga tisto kar se vzdiguje v njemu; večja 

napaka: se izrodi v norost, podivjanost.. 

                                                   

Igralec-melanholik  ima pogled spuščen, oko-motno, hoja odmerjena, stabilna, glava naprej..njegova 

notranjost je trda in ne more prevladati bolečine ali trpljenja, določene misli pa postanejo trajne, in 

postane romantik- sanjav, melanholik.. najpomembneje je da ne mislimo kako ga moramo razveseliti; 

takrat se v njem »strjuje« bolečina… 

Igralec – melanholik si  mora poskusiti ustvariti zunanjo zapreko  in jo skupaj z drugim sodoživeti, 

soobčutiti… 

To je kratek pregled temperamentov, ki se pojavljajo pri igralcih v nogometu… 

 

 

 

 

 

 


