
 

 

PROGRAM TRENINGOV ZA VZDRŽEVANJE KONDICIJSKE PRIPRAVLJENOSTI MED 

POČITNICAMI 

U-13 in U - 15 

 
PRIPOROČENO JE DA IGRALCI VSAKODNEVNO NAREDIJO VAJE ZA TREBUH,HRBET,STABILIZACIJO TRUPA (vsaj 
100 ponovitev vsake vaje) . 

TEDENSKI PROGRAM (program je okviren in je zgolj za občutek pri organiziranju aktivnosti) 
PONEDELJEK: 

Poudarek na aktivnostih za moč spodnjega dela (nog): 
- različni poskoki(poskoki iz nizkega počepa,skupaj narazen,naprej nazaj,drsalni korak,visoki-nizki 

skiping ,vojaški poskoki z skleco )   
- Priporočeno je narediti vsako vajo po 30 sekund z vmesnim počitkom 30 sekund. Naredimo 5 

krogov. Med krogom vaj naredimo 2 minutni počitek. 
- Pred in po zaključku vaj za noge, naredimo še vaje za moč spodnjih trebušnih mišic  z držo nog 

(skupaj,narazen,dvig nog ).  
- Po zaključku treninga naredimo še vaje za sprostitev in raztezanje mišic. 
- Vse skupaj naj traja od 60-75 minut.  

TOREK: 
       Poudarek je na vajah za moč celega trupa : 

-  vaje naj vsebujejo predvsem vaje za moč rok(različne vrste sklec)  
- vaje za hrbet in trebušni del(če je možno vaje z lahkimi utežmi ali medicinkami).  
- Naredimo še vaje za koordinacijo,vaje z poskoki z kolebnico, 
- če imamo tako imenovano lestev,naredimo še različne poskoke (smo delali na suhih treningih in v 

telovadnici) če le te nimamo  položimo na tla vrvico in skačemo preko vrvice. Naredimo še 
preskoke preko ovire (sonožno,levo-desni,naprej nazaj,drsalni korak).  

-  Po zaključku treninga naredimo še vaje za sprostitev in raztezanje mišic. 
-   Trening naj bo dolg 75-80 minut 

 SREDA: 
      Poudarek je na teku ali vožnji s kolesom : 

- Če je le možnost oziroma če se lahko ,se odpravimo na enourno vožnjo s kolesom oziroma vsaj 45        
minutni tek v naravo.  

- Me vožnjo s kolesom ali tekom , naredimo  kratke intervale (hitrejši tek oziroma vožnja s kolesom)  
-  Med tekom naredimo sprinte 15 sekund z vmesnim počitkom 30 sekund. To naredimo vsaj 10x.  
- Če je mogoče naredimo še kratke sprinte v klanec vsaj 9x(3x naprej,3x vzvratno,3x naprej-nazaj).  
- Podobno naredimo z kolesom če je le možno z vožnjo v klanec.  
- Po zaključku treninga naredimo še vaje za sprostitev in raztezanje mišic. 

       ČETRTEK: 
 V četrtek ponovimo vse vaje od ponedeljka, z dodatkom kratkih sprintov. 
-  Če imamo stožce jih , postavimo v vrsto in naredimo sprinte okoli stožcev, s tem da se vedno 

vračamo na začetek.  
- Naredimo 4 ponovitve (naprej levo-desno in nazaj levo-desno). poudarek je na hitrosti in na 

kratkem zavoju okoli stožcev. Priporočeno je vsaj 7-8 stožcev (lahko pakov)  
-  Ob koncu naredimo še sprinte z prenosom pakov (ali kaj podobnega lahko žogice za tenis ali golf) .  
- Pake prenašamo različno (naprej,naprej –nazaj, postrani v drsalni drži). Priporočeno je razdalja 

med paki vsaj 10 metrov in  6-7  pakov ali žogic. 
- Po zaključku treninga naredimo še vaje za sprostitev in raztezanje mišic. 
-   Trening naj bo dolg 75-80 minut 

 
 
 



 
 
   
 
 
PETEK : 

     
V petek ponovimo vaje od torka, z dodatkom na povečanju ponovitev oziroma številu vaj,  

- V drugem delu treninga dodamo še vaje z poskoki po eni nogi. Na tla narišemo  kvadrat z piko na 
sredini in naredimo poskoke po vseh kotih in piki na sredini čim hitreje.  

- Prvo naredimo poskoke z desno nogo,kasneje z levo, potem sonožno,potem skupaj narazen skupaj 
z obema nogama in pa še isto z obratom.  

- Vaje izvajamo čim hitreje in vsako vajo poizkušamo narediti čim hitreje in točno z dotikom na vsaki 
piki. Vsako vajo naredimo 3x. Okvirni čas ene ponovitve vseh vaj je približno 35-45 sekund.  

- Ob koncu naredimo še poskoke preko vrvi na eni nogi in sonožno naprej-nazaj,levo desno . Vsako 
vaja izvajamo čim hitreje in brez dotika vrvi vsaj 30 sekund . Vse vaje ponovimo vsaj 3-5x.  

- Po zaključku treninga naredimo še vaje za sprostitev in raztezanje mišic. 
- Trening naj traja 75-80 minut. 

 
 
 

Pomembno je,da se med letnimi počitnicami dobro tako fizično kot psihično 
spočijete!!!! 
Vsaj 1-2 x na teden pojdite na daljši tek oziroma kolesarjenje. 
 
 
Želim Vam prijetne počitnice , vidimo se 17 avgusta ko pričnemo z pripravami na 
prihodnjo sezono. 
 
 


