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IZVLEČEK: 
 

V modernem treningu nogometa sta poleg motoričnih sposobnosti in tehnično-taktičnih 

elementov postali nepogrešljivi tudi situacijska metoda in metoda igre. Tesno sta povezani 

tako s taktiko kot tudi z metodiko nogometa, zato sta postali najpomembnejši enoti v procesu 

učenja in treniranja nogometa.  

 

S pomočjo analize iger reprezentance Italije na svetovnem prvenstvu v Nemčiji 2006 smo 

ugotovili določene koncepte in zakonitosti igre v fazi napada reprezentance, ki je osvojila 

naslov svetovnih prvakov. Izvlekli smo tipične sestavne situacije, ki so predstavljale 

priloţnosti Italijanov na tekmah in na podlagi tega sestavili taktiko za fazo obrambe, s katero 

bi se zoperstavili tem napadom. V diplomskem delu so tako predstavljeni metodični koraki 

učenja in treniranja tehnično-taktičnih zamisli v fazi obrambe. Kako bi nam priprava ekipe, s 

pomočjo glavnih učnih metod v trenaţnem procesu, igralnih situacij in oblik, pomagala k 

zaustavitvi napadov vrhunskega moštva. 

 

Cilj in namen diplomskega dela je predstaviti metodiko učenja ter uporabnost igralnih situacij 

in igralnih oblik s pomočjo analize igre v napadu najboljšega moštva tekmovanja pri razvoju 

in oblikovanju igre lastnega moštva in reševanja konkretnih problemov v fazi obrambe. 
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ABSTRACT: 
 

Motorical capabilities and technicly-tactical information with other elements of football game 

are not the only elements that matter anymore in modern football training. Situation and game 

method closely connected to tactics and methodology of football became one of the most 

important methods in the process of football teaching and training. 

 

With game analysing of Italian national team on world cup in Germany 2006 we have 

concluded certain football game regulations in the phase of attack performed by world cup 

winners. 

 

Typical game situations representing chances of Italians helped us create our own tactics for 

the phase of defence and gave us solutions regarding defence against their attacks. 

 

In the thesis methodical teaching steps and technicly-tactical solutions in the phase of defence 

are presented. How to prepare the desired team play and stoping all the attacks of such top-

notch team by help of game situations and game forms that are one of the leading teaching 

methods in the training process of worldwide reputation teams. 

 

The aim and purpose of the thesis is to present practice, teaching methods and usefulness of 

game situations and game forms with help of analysing the games in attack of the best team in 

tournament when developing and forming the game of your own team or to solve concrete 

problems in the phase of defence. 
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1.0  UVOD 

Človeku v modernem svetu, ki teţko najde čas za sprostitev ter je vedno bolj podvrţen stresu 

in boleznim sodobnega časa, predstavlja šport, ki je svobodna in organizirana aktivnost, 

njegovo fizično, psihično ter socialno sprostitev in razbremenitev, saj ga duševno bogati in 

razvija njegovo osebnost.  

 

Razlogi za ukvarjanje s športom so različni, vendar so za dosego cilja najpomembnejši 

sestavni deli kot so igra, igrivost in ustvarjalnost v športu. S tem naj bi ljudje v vseh starostnih 

obdobjih, predvsem pa v mladosti, preizkušali in uresničevali sami sebe.  

 

1.1  IGRA 

 

Igra je prosta, umska in telesna aktivnost z neštetimi moţnostmi ustvarjalnega izraţanja 

(Elsner, 2006). 

 

Igro lahko definiramo kot svobodno aktivnost, ki jo razumemo kot fiktivno in ločeno od 

vsakdanjega ţivljenja, sposobno, da igralca popolnoma prevzame. Pri igri gre za aktivnost 

brez kakršne koli materialne koristi in interesa, ki se odvija v namerno ograjenem prostoru in 

času po predpisanih pravilih in tvori določene odnose med skupinami ljudi v druţbi, ki se 

namerno obdajajo z misterijo ali pa se s preoblačenjem ločijo od realnega sveta (Huizinga, 

1992). 

 

Igra je obstajala pred človekom in je starejša od kulture. V civilizacijsko še nerazviti druţbi je 

človek spontano odvečno delovno moč in prosti čas izrabljal v nekako igrivem delovanju, v 

igri in plesu, ki je bilo podobno obrednemu, religioznemu vedenju (Huizinga,1992). 

 

Karakteristike igre po Johanu Huizingi (povzeto po Kopasič, 2008): 

 izvaja se znotraj omejenega prostora, 

 izvaja se s pomočjo pravil, ki jih igralci sprejemajo prostovoljno oziroma ki jih v 

situacijah igranja slepo obvezujejo, 

 na področju igre nimajo običaji in zakoni vsakdanjega ţivljenja nobene vrednosti, 

 igra je izjemna in fiktivna, 

 igra je svobodno dejanje, ni običajno niti pravo ţivljenje. 
 

1.2  NOGOMET 

 

Nogomet je najbolj razširjena in priljubljena športna igra na svetu. Zaradi svoje prvinske 

igrivosti, dostopnosti, razumljivosti, čarobnosti in tudi tekmovalnosti je doma praktično na 

vseh celinah, vseh drţavah, skorajda v vsaki vasi. Vrhunski nogomet je vrh gore, zato je 

najbolj na očeh širše javnosti. Zanj so značilni vrhunski nogometaši, odlične ekipe in trenerji, 

ogromne vsote denarja in velika medijska pozornost (Petrovič, 2007). 

 

Ko je iznajdljivi Angleţ v travnik zabodel dve fiţolovki in zalučal ţogo, se ni zgodilo nič 

takšnega, kar se ne bi v zgodovini zgodilo ţe neštetokrat. Nekdo je pač izumil še eno športno 

igro. Izjemno je bilo nekaj drugega, čas, v katerem se je to zgodilo, čas kapitalizma in 

posledično profesionalizacije športne igre na eni in masifikacije športne potrošnje na drugi 
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strani. Šport se je organiziral v športni posel, nogomet pa je postal največji posel v športu 

(Plesec, Topič, 2002). 

 

V prvi vrsti nogomet, tako kot vsaka igra, ponuja zadovoljstvo in veselje, ki je povezano z 

uspešnim rezultatom. Privlačen je tako otrokom in mladostnikom kot tudi starejšim, saj 

zadovoljuje potrebo po gibanju in dinamiki ter obenem zahteva ustvarjalnost. Ima izjemno 

socialno vrednost, saj se morajo otroci podrejati skupini, vendar lahko znotraj te skupine 

primerjajo tudi medsebojne sposobnosti. 

 

Nogomet je igra z okroglim usnjem, ki je organizacijsko preprosta, vzbuja motive, zagotavlja 

dinamiko in intenzivnost, ima splošen pozitivni vpliv na bio-psiho-socialni razvoj organizma 

ter zanj potrebujemo sorazmerno poceni športno opremo, ki je lahko dosegljiva vsakomur, 

zato ni čudno, da je ta šport tako zelo priljubljen. Nogomet je ţe pred časom postal in se še 

vedno razvija v svetovni fenomen, ki povezuje ljudi, kulture, rase in različne veroizpovedi 

širom sveta. Postaja celo sredstvo za merjenje kulturne, politične in športne moči ljudi 

oziroma različnih narodov ter zelo dobičkonosen posel. 

 

Zakaj je nogomet postal tako priljubljen? V prvi vrsti gre za preprost šport, ki je dosegljiv 

vsem in ki ga nemalo razume cel svet. Gre za enostavno igro s preprostimi pravili in vse kar 

potrebujemo je ţoga. Lahko ga igramo bosi, obuti, na travniku ali za hišo, za označevanje 

golov lahko izberemo različne stvari (palice, kamenje, majice...) in igra se lahko prične. Igrajo 

ga vsi in vsepovsod, prav zaradi tega tolikšna priljubljenost. Ob velikih nogometnih 

tekmovanjih pa se ponavadi svet popolnoma zaustavi in vse oči se uprejo v majhen košček 

zelenice, kjer smo priča športu, umetnosti in čustveno nabiti nogometni atmosferi. 

 

 

1.3  SODOBNA NOGOMETNA IGRA 

 

Sodobni model nogometne igre je način igre, ki ga reprezentirajo najuspešnejša nogometna 

moštva v Evropi in po svetu. Predstavlja zamišljeno predstavitev igre, organiziran sistem, ki 

imitira ţeleno organiziranost in usklajenost delovanja igralcev v vseh fazah nogometne igre. 

Njegova značilnost je sodelovanje med igralci, ki je večstransko, motorično, informativno, 

sociološko itd. Sodelovanje v igri oblikujejo različne igralne situacije, ki sestavljajo stvarno 

obliko – model igre na posamezni tekmi.  

Današnja nogometna igra se razlikuje od tistih iz preteklosti. Igra se je od svojih začetkov 

nenehno razvijala, kar potrjuje zgodovinski pregled njenega nastajanja in razvoja. Vzroki 

sprememb so bili različni, predvsem pa so posledica analiziranja igre kot človekove 

ustvarjalne dejavnosti. Različne etape razvoja nogometne igre so bile v začetku pogojene z 

izboljšanjem tehničnih sposobnosti, v nadaljnjih etapah pa z izboljšanjem taktičnih in 

motorično-funkcionalnih sposobnosti posameznih igralcev. Tudi zdajšnja igra je le trenutno 

stanje v razvoju nogometne igre (Elsner, 2004). 

Nogometna igra se je skozi zgodovino zelo spreminjala. Postajala je vse hitrejša, bolj 

dinamična in dovršena. Tudi igralci so vse hitrejši, sposobnejši in tehnično-taktično dovršeni, 

tako da je napak v igri vse manj. Vse to pa odločilno vpliva na bolj organizirano in dinamično 

igro. S spreminjanjem pravil igre pa svetovna nogometna organizacija (Fifa) ţeli povečati 

dinamiko in napadalnost v igri, kar pomeni več zadetkov in "zaščititi" igro, še posebej v 

napadu (manj grobosti). Danes so najboljši igralci tisti, ki nakazujejo najustreznejše taktične 

rešitve med igro, in trenerji se "učijo" od njih. Tako sta se izoblikovala pojma sodobni model 

igre in model igralca. Sodobni model pomeni način igre najuspešnejših moštev, to je dinamika 
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igre in način sodelovanja med igralci v obeh fazah igre, model igralca pa pomeni sposobnosti 

in lastnosti, ki naj bi jih imel igralec, da lahko uspešno sodeluje v sodobnem modelu igre 

(Verdenik, 2006). 

 

Tudi danes smo priča hitremu razvoju nogometne igre. Nenehna borba med napadanjem in 

branjenjem, kakovostnejši proces treniranja in tekmovanja ter spreminjanje pravil nogometne 

igre spadajo med glavne vzroke razvoja nogometne igre. Kakor hitro je na primer obrambna 

postavitev moštva dalj časa onemogočala uspešnost napadanja, je prišlo do spremembe 

postavitve in načina igre v napadanju z namenom doseganja večjega števila zadetkov in 

obratno. Zelo uspešno napadanje je povzročilo ustrezne spremembe v načinu branjenja z 

namenom prejemanja čim manjšega števila zadetkov (Verdenik, 2006). 

 

Glavna značilnost igre je sodelovanje med igralci, ki je večstransko, odvisno tudi od načina 

vodenja, individualnosti igralcev, sestave moštva, sistema vrednosti itd. Posebno pomembno 

je medsebojno motorično komuniciranje ob sočasnem komuniciranju z ţogo in upoštevanju 

velikosti igralne površine (Elsner, 2004). 

 

Medsebojno motorično komuniciranje je odvisno od delovanja informacijsko motoričnih 

procesov upravljanja in uravnavanja dejavnosti motoričnega aparata. Prilagojeno je 

spremenljivosti v igralnih situacijah in motnjam pri gibanju. Uspešnost motoričnega 

komuniciranja temelji na sposobnostih igralcev za zaznavanje situacij, na sposobnosti 

identifikacije strukturnih situacij in vse igre. Identifikacija strukturnih situacij je vezana na 

sprejem in pretok informacij neposredno iz igre in iz motoričnega spomina. Informacije iz 

motoričnega spomina, (vanj so uvrščeni motorični programi), lahko občutno skrajšajo ne le 

identifikacijo situacije, ampak tudi aferentno-eferentne procese. Medsebojno motorično 

komuniciranje torej ni odvisno le od kognitivnih sposobnosti, ki omogočajo identifikacijo 

situacij, ampak tudi od dojetih programov v motoričnem spominu. Količina teh programov pa 

je odvisna tudi od ustreznega in dovolj pogostega transformacijskega procesa (treninga). 

Medsebojno motorično komuniciranje je lahko omejeno s pomanjkljivostmi ene ali več 

osnovnih motoričnih dimenzij, ki so genetično prirojene ali so posledica premalo 

učinkovitega ali celo neustreznega informacijskega procesa. Pomembna motnja v 

medsebojnem motoričnem komuniciranju je motorično komuniciranje igralcev nasprotnega 

moštva, ki ţelijo prekiniti niti komuniciranja mreţe z odvzemom komunikacijskega sredstva – 

ţoge ali s prekinitvijo igre (Elsner, 2004).  

 

Medsebojno motorično komuniciranje pomeni vzpostavitev in uresničevanje povezave med 

dvema ali več igralci. Izhodna informacija za enega igralca je vhodna za drugega ali za več 

drugih igralcev. Ta komunikacija je lahko vzpostavljena v celoti, delno ali pa sploh ni 

vzpostavljena. Vzpostavljena komunikacija pomeni, da sta igralca v izvedbi neke akcije 

skladna, torej da so npr. trenutek, smer in hitrost podane ţoge usklajeni s smerjo in hitrostjo 

gibanja soigralca ter da se nasprotnemu igralcu, ki poskuša prekiniti komunikacijo, to ne 

posreči. V nasprotnem primeru govorimo o tem, da igralca nista vzpostavila komunikacije, 

komunikacija je prekinjena, ker je nasprotnik ţogo odvzel ali ker je bila igra zaradi kršenja 

nogometnih pravil prekinjena. Glede na vrsto kršitve pravil pričnejo novo motorično 

komunikacijsko sodelovanje igralci enega ali drugega moštva (Elsner, 2004). 

 

 

 

 

 



10 
 

1.3.1 SODELOVANJE MED IGRALCI 

 

Sodelovanje med igralci je najpomembnejša značilnost modela nogometne igre. Od kakovosti 

sodelovanja je odvisna uspešnost v igri (rezultat). Pri tem gre za osnovno opredelitev, kako 

medsebojno sodelovati v obeh fazah igre, da bomo čimbolj uspešni. 

 

V okviru medsebojnega sodelovanja zasledimo pri vrhunskih ekipah naslednje: 

 

 Sistem igre odreja širšo osnovo za medsebojno sodelovanje med igralcih znotraj igre. 

Odreja igralce na igralna mesta ter jim okvirno določa linije gibanja in cone delovanja. 

Najpogostejše osnovne razporeditve igralcev v okviru sistemov igre so: 1 : 4 : 4 : 2, 1 : 

4 : 2 : 3 : 1, 1 : 4 : 3 : 3 itd. 

 

 svobodo v igri ob organizaciji igre na višji ravni. Svoboda v igri zahteva, da igralci 

niso strogo vezani na igralna mesta, vendar je pomembno, da moštvo med igro ne 

izgubi osnovne razporeditve. Vse pomembnejši postaja pojem »odločilnost akcije«, ki 

zahteva, da je akcija tista, ki odreja, kateri igralec se bo vanjo vključil in ne igralno 

mesto oz. vnaprejšnje določanje s strani trenerja. Odnos med disciplino v igri v okviru 

taktičnega načrta in improvizacijo je uravnoteţen. Včasih je prevladovala disciplina, 

danes pa je razmerje uravnoteţeno zaradi kreativnosti, ki vedno bolj prodira v 

ospredje. Taktični načrt igre predstavlja vnaprej določen način igre. Poleg osnovne 

usmeritve vsebuje tudi alternacije, ki so odvisne od različnih zunanjih dejavnikov 

(kakovost nasprotnika, rezultat med tekmo, vremenske razmere itd.) 

 

 pri branjenju prevladujeta agresivni conski oz. kombinirani način. Pri branjenju 

sodelujejo vsi igralci. 

 

 elastičnost pri prehodu iz ene v drugo fazo igre. Hitrost prehodov omogoča doseganje 

številčne premoči v obeh fazah igre in s tem več moţnosti za uspešnost v 

medsebojnem sodelovanju. 

 

 časovni in prostorski pritisk v igri se stalno povečujeta. Igra postaja vedno hitrejša in 

se dogaja na vedno manjšem prostoru. 

 

 Danes govorimo o prevladi taktike nad tehniko v odnosu do kondicijske priprave. 

Pomembnost presenečenja s “ timingi” v pripravi in zaključku napada. 

 

 kolektiv odločno prevladuje nad posameznikom. Rezultat je posledica kakovosti 

medsebojnega sodelovanja. Posameznik doprinese svoj deleţ h končnemu uspehu. To 

pomeni, da se posameznik podreja kolektivu, vendar kolektiv omogoča posamezniku, 

da izrazi svojo individualno sposobnost (Verdenik, 1999). 

 

 

1.3.2 DINAMIKA IGRE 
 

Igra je sodelovanje med igralci oziroma je z drugimi besedami dinamika, ki pa je kompleksna, 

saj več faktorjev vpliva na kvaliteto in uspeh igre, kjer je velik tudi vpliv slučaja. V sodobnem 

modelu igre prevladujeta tehnika in taktika nad kondicijo, katere vpliva na uspeh ravno tako 

ne gre zanemariti. Tehnika in kondicija skupaj tvorita pogoj za uresničevanje ideje oziroma 

taktike v igri (Verdenik, 2010). 
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Dinamika igre je hitrost gibanja ţoge in igralcev ter hitrost prehoda iz ene v drugo fazo igre. 

Igra ni brezglavo tekanje ampak smiselno tekanje v okviru logike igre (odnos organizacija – 

kreativnost). Dinamika omogoča ustvarjanje prostora v času napadanja, saj je gibanje ţoge 

hitrejše kot je hitrost teka igralcev v času napadanja. Nasprotni igralci zamujajo v pokrivanju. 

Pomembno je biti z ţogo in obrazom obrnjen proti nasprotnemu golu. Dinamika igre je 

pomembna tudi v fazi obrambe, predvsem pri usklajenosti in hitrosti gibanja igralcev (oţanje 

prostora, pokrivanje nasprotnih igralcev, starti v dvobojih itd.) (Verdenik, 2010). 

Na podlagi analiz iger v zadnjem času rezultati kaţejo, da igralci vrhunskih moštev povprečno 

pretečejo na tekmi med 10 in 12 kilometov. Od tega v sprintu pretečejo med 10 in 15 

odstotkov te razdalje. Igralci, ki so neposredno vključeni v akcijo z ţogo, aktivnost izvajajo v 

sprintu. Opazna je tendenca, da se povečuje količina sprinta med igro, kar lahko zaključimo, 

da je sprememba ritma igre izjemno pomembna za dinamiko igre. To pa pogojujejo še 

naslednji faktorji in sicer: organizacija igre (uigranost – taktika), kondicija, dinamična tehnika 

in psihična pripravljenost (motivacija in socialno okolje) kot pogoj za dinamiko igre 

(Verdenik, 2010). 

 

Dinamičnost igre je odvisna od naslednjih kriterijev: 

 

 Organizacija igre – uigranost in taktika 

Dobra organiziranost omogoča hitrejšo igro, igro s čim manj dotiki ţoge, kjer je poraba 

energije smotrna. To pomeni da podajanje ţoge ni vedno direktno, ampak je prisotno tudi 

zaustavljanje, prodor, varanje, itd. Najpomembnejša je skupna ideja o igri, to pa imajo 

moštva, ki so uigrana in ki so dalj časa skupa, razvijejo lahko hitrejšo igro. Ustvarjanje igre pa 

lahko doseţemo le skozi proces treniranja in tekmovanja (Verdenik, 2010). 

 

 Kondicijska pripravljenost 

 

Pri treningu kondicije so odločilni faktorji intenzivnost, pogostost in vsebina treniranja. Dobra 

kondicijska pripravljenost je lahko v določenih situacijah med igro odločilna, saj z njo lahko 

povečamo tempo in pritisk na nasprotna vrata proti koncu tekme. Nadomestimo lahko tudi 

utrujenost igralcev zaradi več zaporednih tekem, predvsem, če je v ekipi nezmoţnost 

ustreznih zamenjav (Verdenik, 2010). 

 

 Dinamična tehnika 

Dinamična tehnika je sposobnost izvedbe tehničnih elementov v hitrem gibanju in v 

situacijskih pogojih z nasprotnikom. Osnovno tehniko uporabljamo predvsem pri delu v 

mlajših kategorijah, medtem ko situacijsko tehniko, ki je tehnika vezana na izvedbo pogostih 

univerzalnih igralnih situacij iz igre, pa pri članskih moštvih. Potrebno je izvzeti igralno 

situacijo iz igre in jo iz tehnično-taktičnega vidika pogosto ponavljati. Pri tem uporabljamo 

kolone, figure, stojala in podstavke (Verdenik, 2010). 

 

 Psihična pripravljenost – motivacija igralcev – socialno okolje 

 

Pogojuje maksimalno borbenost in koncentracijo med igro, pomembnost medčloveških 

odnosov znotraj moštva in kluba, pomembnost organiziranosti in urejenosti kluba, finančne 

situacije, pogojev za trening in tekme, poloţaj kluba v druţbenem okolju ter odnos do njega 

(tradicija) in pomembnost tekme (pritisk na igralce ter vloga favorita) (Verdenik, 2010). 
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1.4  SVETOVNO PRVENSTVO V NEMČIJI LETA 2006 
 

Svetovno prvenstvo poteka vsake štiri leta. Takrat imamo nogometni navdušenci priloţnost 

spremljati svetovni spektakel. Ta spektakel pa nogometnim strokovnjakom omogoča idealne 

pogoje za analize, učenje in spremljanje sodobnega nogometnega vrhunstva. Na osnovi 

analize iger italijanske reprezentance na SP-ju 2006 v Nemčiji bom poizkušal priti do 

zakonitosti in modela igre, ki so ga uporabljali v fazi napada in glede na to analizo sestaviti 

treninge, kako se proti Italijanom ubraniti. Tema mi je osebno zelo zanimiva, saj je italijanska 

reprezentanca vedno slovela po najboljši in najbolj čvrsti obrambi, kar je lahko vodilo za moje 

diplomsko delo, obenem pa imela tudi najboljši napad, ki ga ni uspelo zaustaviti nobeni drugi 

svetovni reprezentanci. Skušal bom priti do zaključkov, kako se ubraniti proti Italijanom in te 

zaključke primerjati z njihovo fazo obrambe, ki je bila prav tako najuspešnejša na prvenstvu. 

 

Zgodovina svetovnih prvenstev sega v leto 1930, ko je bilo pod okriljem FIFE, ki je bila 

ustanovljena v Parizu leta 1904, organizirano prvo svetovno prvenstvo v Urugvaju. Takrat je 

bila udeleţba na prvenstvu zelo slaba zaradi velike oddaljenosti od Evrope, slavili pa so 

domačini, ki so v finalu premagali Argentino. Kot zanimivost naj dodamo, da se pokal za 

svetovnega prvaka poimenuje po Julesu Rimetu, ki je bil med prvimi funkcionarji FIFE. 

Rekorderji po naslovih svetovnih prvakov so Brazilci, ki so svetovni tron zasedli ţe petkrat, 

sledijo jim Italijani s štirimi osvojenimi prvenstvi. Ti dve reprezentanci sta prav tako na vrhu 

po nastopih na svetovnih prvenstvih in sicer Brazilija 19-krat, od tega 7 final in Italija 17-krat 

z 6. finali. Sledijo Nemci, ki so bili trikrat prvaki in Argentinci z dvema osvojenima 

lovorikama. Najboljši strelec svetovnih prvenstev vseh časov je Ronaldo (Bra) s 15. zadetki, 

sledijo Müller (Nem) 14, Fontaine (Fra) 13, Pele (Bra) 12. Med strelci svetovnih prvenstev pa 

najdemo tudi tri Slovence in sicer Braneta Oblaka, ki je nastopal v dresu Jugoslavije ter 

Milenka Ačimovića in Sebastijana Cimerotiča. S 25. nastopi na svetovnih prvenstvih pa je 

absolutni rekorder v konkurenci udeleţbe na tem velikem tekmovanju bivši nemški 

reprezentant Matthaus. 

 

18. svetovno prvenstvo, ki je potekalo od 9. junija do 9. julija v Nemčiji, je bilo preseţno 

skoraj v vseh pogledih. Zabeleţili so rekorden obisk turnirja, saj si je nogomet na 12. 

stadionih ogledalo kar 3.359.439 obiskovalcev, kar pomeni povprečno 52.491 obiskovalcev 

na tekmo. Odigranih je bilo 64 tekem, na katerih je padlo 147 golov (povprečno 2.3 gola na 

tekmo). Prvi strelec pa je bil Miroslav Klose (Nem) s petimi zadetki. Za najboljšega igralca 

turnirja je bil izbran francoski reprezentant Zinedine Zidane.  

 

Italijanska reprezentanca, ki je pod okriljem FIGC, ima nadimek Azzurri, kar v prevodu 

pomeni modri, ki je tudi uradna barva Italijanov. Prva uradna tekma Azzurrov je bila 15. 5. 

1910 proti Franciji, kjer so modri premagali nasprotnika s kar 6 proti 2. Italijani so prvič 

nastopili na svetovnem prvenstvu leta 1934, ko je bil turnir na njihovih tleh in takrat tudi prvič 

osvojili svetovno krono. Čez štiri leta so se v Franciji ţe drugič povzpeli na vrh sveta. Na teh 

dveh svetovnih prvenstvih je blestel Giuseppe Meazza, ki še danes velja za enega najboljših 

italijanskih nogometašev. Drugače je najboljši strelec Azzurrov vseh časov Luigi Riva, ki je v 

nacionalnem dresu zabil 35 golov. Največ nastopov pa je zbral trenutni, še vedno aktivni 

kapetan, Fabio Cannavaro in sicer kar 132. Italija je po letu 1938 še dvakrat osvojila naslov 

svetovnih prvakov in sicer še leta 1982 v Španiji ter na zadnjem svetovnem prvenstvu v 

Nemčiji leta 2006. 
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Slika 1. Razpored svetovnega prvenstva v Nemčiji 2006. 

 

Na sliki 1 je prikazan razpored vseh tekem na prvenstvu in pot Italije do naslova svetovnih 

prvakov. 
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2.0  PREDMET IN PROBLEM 

Sodobni model igralca danes od vsakega posameznika zahteva odlično tehnično-taktično 

znanje ter izjemne motorične sposobnosti. Seveda mora vse to vsak igralec podrediti enemu 

skupnemu cilju in sicer interesu moštva. Nogomet se je v zadnjih letih prelevil v igro, kjer 

zmagujejo homogene celote oz. moštva in ne več individualnost posameznikov. Uigrano 

ekipno igro pa lahko doseţemo le s skrbno načrtovanim treningom, ponavljanjem tega in 

seveda s pravim izborom vaj, kot so igralne situacije in oblike, saj le tako lahko pripravimo 

ekipo na smiselno nogometno igro. Pogoj vsega je seveda sistematično znanje trenerske 

ekipe. 

Nogomet postaja vse bolj kompleksen in specifičen, zato ne čudi dejstvo, da je predvsem na 

višjem nivoju postala izjemno pomembna tudi analiza nogometne igre. Uspešnost 

posameznika in ekipe v nogometni igri je odvisna od sodelovanja med igralci, ki je 

večstransko, od načina vodenja, individualnosti igralcev, sestave moštva, sistema vrednosti 

itd. V zadnjih letih se je nekako izoblikovala analiza igre, ki bi jo lahko v grobem razdelili na 

tri dele. 

 Analiza igre v napadu, ki ima tri dele: prehod iz obrambe v napad, priprava zaključka 

napada, zaključek napada. 

 Analiza igre v obrambi: prehod iz napada v obrambo, preprečevanje priprave napada, 

preprečevanje zaključka napada. 

 Analiza igre ob prekinitvah. 

 

Predmet naloge sega v področje analize nogometne igre, kjer bom analiziral značilnosti 

priprave in zaključka napada italijanske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Nemčiji 

2006. V ta namen bom analiziral situacije v igri, tipične za Italijane v pripravi in zaključku 

napada. Igralne situacije pomenijo način medsebojnega sodelovanja med igralci in so vezane 

na kvaliteto igralskega kadra kakor tudi na značilnosti sodobne igre. 

 

Problem naloge je vezan na metodiko učenja igre v času branjenja. Na osnovi igre italijanske 

reprezentance v napadu bom pripravil ustrezen način branjenja, to pomeni, da bom predstavil 

igralne situacije in igralne oblike, ki jih lahko uporabimo za učenje branjenja proti načinu igre 

kot ga reprezentira Italija. 

 

Moderen način igre zahteva dinamičnost in sposobnost igralca za uspešnost igre in rezultata. 

Danes je uspeh v nogometu odvisen od okoliščin in treningov v katerih igralec nastopa in od 

moštva v katerem igra. 

 

Naloga ima tako teoretično kot praktično vrednost. V teoretičnem smislu gre za poizkus, da 

na osnovi informacij iz analize igre to informacijo uporabimo za proces treniranja z edinim 

ciljem, da bi na osnovi povratnega učinka igra bila še kakovostnejša. Torej gre za doprinos v 

področju metodike učenja taktike igre. Praktični učinek naloge pa je vezan na pridobitev 

informacij o tem, kako se obraniti pred italijanskim načinom napadanja, kako sodelovati v 

fazi obrambe, da bi se kar se da učinkovito branili proti napadu, ki je bil tipičen za Italijo na 

SP 2006. Praktični doprinos je tako splošna uporabnost informacij v igri katerekoli ekipe na 

način, kot je bil storjen v primeru naloge. 
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2.1  TAKTIKA 
 

Taktika rešuje naloge v določenem tekmovanju, še bolj pa v okviru neke tekme ali celo dela 

tekme. Taktika je načrtni način igre, ki se prilagaja najrazličnejšim pogojem s ciljem 

doseganja najboljših rezultatov. Pogoji od katerih je odvisna taktika so: kondicijska, tehnična 

in taktična sposobnost lastnih in nasprotnih igralcev, vrsta tekme, pomen in kraj igranja 

tekme, tekmovalne in vremenske razmere in podobno (Elsner 2004). 

 

Taktiko igre določamo za celotno moštvo, za del moštva in tudi za posameznika. V 

določenem načrtu igre moštva ne rešujejo do podrobnosti vseh nalog. Poleg določene skupne 

igre mora posameznik sam reševati nastale situacije. Osebna taktična sposobnost je v teh 

primerih odločujoča (Elsner, 2004). 

  

Taktiko glede na navedeno delimo v: 

- posamično, 

- skupinsko, 

- skupno moštveno taktiko. 

 

Glede na različnost nalog v obdobju tekme delimo taktiko še na taktiko napada in taktiko 

obrambe.  

 

2.1.1. POSAMIČNA TAKTIKA 

Posamična taktika je načrtno uspešno usmerjeno delovanje igralca v napadu ali obrambi pri 

reševanju igralnih situacij (Elsner, 2004). 

 

Taktične zamisli pri oblikovanju igralnih situacij igralci rešujejo z izvajanjem strukturnih enot 

(TE-TA prvin), ki jih delimo v napadu na: 

 odkrivanje igralca 

 podajanje ţoge 

 sprejemanje ţoge 

 vodenje ţoge 

 varanje z ţogo 

 streljanje na vrata 

 

in v obrambi na: 

 pokrivanje igralca 

 odvzemanje ţoge 

 izbijanje ţoge 

 

2.1.2 SKUPINSKA TAKTIKA 

Skupinska taktika je na načrtno uspešno usmerjeno medsebojno delovanje dveh ali več 

igralcev v napadu ali obrambi pri reševanju igralnih situacij (Elsner, 2004). 

 

Osnova skupinske taktike je obvladovanje strukturnih, igralnih enot, tehnično-taktičnih prvin 

ob upoštevanju določenih načel. Skupinska taktika napreduje, saj igralec nenehno dviguje 

stopnjo izvajanja igralnih enot s hitrejšim izvajanjem, večjo natančnostjo in podobnim. 
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Sočasno pa je igra, kljub kreativni improvizaciji, vse bolj organizirana, saj je upoštevanje 

osnovnih načel medsebojnega sodelovanja igralcev jamstvo za uspeh (Elsner, 2004). 

 

Nekatera načela v napadu (povzeto po Elsner, 2004): 

 Menjavanje mest (načrtna zamenjava mest med dvema ali več napadalci s ciljem 

pridobitve določene taktične prednosti). 

 Praznjenje prostora in utekanje (Pri sestavljeni menjavi mest ţelimo z dvojnim, 

trojnim odkrivanjem izprazniti prostor na določenem delu igrišča za utekanje igralcev. 

Prazen prostor ustvarjajo igralci s hitrim, pravočasnim tekom v določeno smer in s tem 

prisilijo nasprotnega igralca, ki dosledno pokriva, k zapuščanju do tedaj 

nadzorovanega prostora. Igralec, ki prazni prostor, mora izbrati takšen nov poloţaj, da 

po moţnosti ostane potencialni kandidat za nadaljnje sodelovanje v akciji. Predvsem 

bo uspešen, če je v novem poloţaju lahko celo realizator). 

 

Nekatera načela v obrambi (povzeto po Elsner, 2004): 

 

V igri obrambe ne glede na obliko branjenja veljajo nekatere zakonitosti, načela: 

 medsebojna pomoč – varovanje 

 prevzemanje 

 medsebojno nadomeščanje 

 oţenje prostora 

 

Z vidika moje diplomske naloge je skupinska taktika najpomembnejši segment taktike; tako v 

napadu kot v obrambi. 

 

Z analizo igralnih situacij (v katerih je vključeno manjše število igralcev 2, 3, največ 4, 5), ki 

se pojavljajo znotraj same igre italijanske reprezentance, v fazi napada, bom poskušal 

prepoznati njihovo skupinsko taktiko. Na podlagi tega bom sestavil trening (s pomočjo 

igralnih oblik in igralnih situacij) v katerem bomo izpopolnjevali skupinsko taktiko v fazi 

obrambe, ki naj bi bila kar se da učinkovita pri zaustavljanju tipičnega italijanskega napada. 

 

2.1.3. SKUPNA – MOŠTVENA TAKTIKA 

Graditev skupne igre je mogoča le na individualnih znanjih in sposobnostih igralcev. Igralci 

morajo obvladati igralne enote obrambe in napada. Te sposobnosti, dopolnjene s splošnimi 

zakonitostmi taktike skupne igre, omogočajo graditev in nadaljni razvoj skupne igre (Elsner, 

2004). 

 

 

Taktiko skupne moštvene igre delimo na: 

 

 taktiko igre v obrambi 

 taktiko pri prehodu iz napada v obrambo in obratno 

 taktiko igre v napadu 

 

 Taktika igre v obrambi 

 

Temelj vsake obrambe je obvladanje igralnih enot taktike v obrambi in nekaterih načel skupne 

obrambe. Brez osnovnega znanja o postavljanju – pokrivanju igralcev, odvzemanju in 

izbijanju ţoge ni mogoče medsebojno usklajeno delovanje. 
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Poznamo: individualno obrambo, consko obrambo, kombinirano obrambo, forecheking in 

presing na ţogo (Starčević, 2009). 

 

 

 Taktika pri prehodu iz napada v obrambo in nasprotno 

 

Prehod iz obrambe v napad se začenja v trenutku, ko eden od igralcev branečega moštva dobi 

ţogo. Vsi igralci postanejo napadalci, njihove vloge se v osnovi zamenjajo. To se zgodi ob 

nasprotnikovem neuspešnem zaključku napada, odvzemu ţoge, prekinitvi igre zaradi kršenja 

pravil idr. Oblike prehoda iz obrambe v napad so različne, odvisne so od organizacije igre, 

prostora, kjer je bila osvojena ţoga, itd. Ta podfaza igre pogosto odpade, in sicer takrat, ko 

moštvo napada nasprotnika na njegovi igralni polovici, pred njegovimi vrati in tu ţogo tudi 

dobi. Takrat napadalno moštvo takoj začne s pripravo zaključka ali celo z zaključkom napada. 

Izgubljena ţoga v napadu pomeni za napadalce zaključek akcije v napadu, zato se morajo 

takoj vključiti v igro svojega moštva v obrambi. Prehodi iz napada v obrambo so seveda 

različni in odvisni od nasprotnikove igre ter predvsem od načina branjenja. Pri tej osnovni 

igralni situaciji je branjenje lahko aktivno, kar pomeni, da braneče moštvo nasprotnika napada 

na njegovem delu igrišča, pasivno pa v primeru, da igralci spremljajo prehod nasprotnika iz 

obrambe v napad in šele na svojem delu igrišča nasprotnika aktivno napadajo (Starčević, 

2009). 

 

 Taktika igre v napadu 

 

Taktika skupne igre v napadu temelji na obvladanju enot taktike v napadu in na načelih 

skupnega delovanja igralcev v napadu. 

Nekatera načela skupnega napada so razpored igralcev in sodelovanje med napadom, globina 

in širina napada ter spreminjanje načina napadov (Starčević, 2009). 

 

 

Vrste napada delimo glede na: 

 

a) število igralcev, ki sodelujejo v napadu: 

 - individualni napad 

 - skupni napad (dva ali več igralcev) 

 

b) obliko osvajanja prostora: 

 - protinapad 

 - kontinuiran napad: 

- udarec iz druge vrste 

- priprava in zaključek po boku 

- v tekanje za hrbet nasprotni zadnji liniji 

- individualen preboj 

 

c) glede na spremembo tempa in ritma napada: 

- progresivni 

- variabilni 

- regresivni napad 
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2.2  METODIKA UČENJA IGRE 

 

V zgodovini didaktika ni bila obravnavana kot samostojen predmet, ampak so bile njene 

vsebine del pedagogike. Z razvojem poučevanja kot predmeta didaktike se je razvijala tudi 

didaktika. Njen nadaljnji razvoj je spodbudil predvsem razvoj industrijske druţbe, ki je zaradi 

potrebe po izobraţevanju ljudi povzročil, da se je didaktika preusmerila v teorijo o umetnosti 

oziroma spretnosti poučevanja. Tako so se začele pojavljati razne definicije didaktike, kot so 

nauk o pouku ali teorija o poučevanju, vendar je didaktika v najoţjem pogledu le metodika 

pouka. Metodika preučuje le oţji del poučevanja, to je metodiko pouka, kar pomeni izbiro 

ustreznih metodičnih postopkov, metod in oblik dela (Strel in Kovač, 2003). 

 

Metodika učenja igre je tako način poučevanja igre, kjer upoštevamo določeno uporabo metod 

poučevanja in vezano na metode tudi izbiro vaj oz. sredstev. 

 

Metodika učenja in vadbe nogometne igre mora biti ţe pri igralcih mlajših starostnih kategorij 

vsaj delno podrejena končnemu cilju - ustrezno usposobljenemu igralcu, ki bo tako na 

tehnično-taktičnem kot tudi na morfološko-motoričnem in kondicijskem ter psihosocialnem 

področju kos zahtevam, ki jih pred njega postavlja nogometna igra. 

 

V preteklosti so bili v nogometu pomembni določeni posamezniki neke ekipe, ki so lahko 

reševali posamezne naloge oziroma situacije in s tem ekipi prinesli pomembne točke za 

napredovanje. Danes takšna ekipa nima velikega uspeha. Nogomet se je razvil do mere, ko 

morajo imeti vsi v ekipi optimalno tehnično in taktično znanje ter razvite motorične 

sposobnosti. V procesu treninga morajo trenerji poiskati ustrezna sredstva in metode, s 

katerimi bodo tehnično-taktične elemente in motorične sposobnosti razvili na čim višjem 

nivoju in povezali različne posameznike v celoto oziroma tvorili moštvo, ki bo prinašalo 

ustrezne rezultate.  

 

Da lahko moštvo na igrišču in tekmi deluje kot celota, mora trener na treningih najprej izbrati 

ustrezno metodiko in ustrezne vaje (igralne situacije in igralne oblike) ter jih vsakodnevno 

ponavljati. Z uporabo igralnih situacij in igralnih oblik najhitreje pridemo do smiselne igre, ki 

jo ustvarjamo s treninga v trening in s tekme v tekmo. 

 

 

2.3  UČNE METODE 
 

Učne metode so eden najpomembnejših sestavnih delov vadbenega procesa. V metodiki 

učenja in vadbe v športnih igrah se uporabljajo najrazličnejše metode posredovanja, ki poleg 

podajanja informacij zagotavljajo tudi ustrezno dinamiko vadbe. To zagotavlja sočasen razvoj 

osnovnih in specialnih motoričnih sposobnosti igralca, njegove vzdrţljivosti, tehnike in 

osnovne taktike pri vadbi ter dodaten vpliv na razvoj celotnega psihomotoričnega statusa 

vadečega (Šibila, 2004). 
 

Pri razvoju specifičnih nogometnih motoričnih sposobnostih se uporabljajo metode, ki 

zagotavljajo ustrezno posredovanje informacij in ustrezno dinamiko vadbe. To zagotavlja 

sočasen razvoj vseh prvin, to je osnovnih motoričnih sposobnosti, vzdrţljivosti, tehnike in 

osnovne taktike. Sestava vaj, hitrost izvajanja in pogostost ponavljanja morajo biti vedno 

prilagojene vsem trenutnim sposobnostim igralcev, predvsem najslabše razvitim prvinam 

določene nogometne motorične sposobnosti. 
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V metodiki razvoja nogometnih motoričnih sposobnosti so prav gotovo najpomembnejše 

praktične metode: 

 

- metoda igre 

- sintetična metoda 

- analitična metoda 

- kombinirana metoda 

- situacijska metoda 

- tekmovalna metoda 

 

Z vidika diplomske naloge sta najpomembnejši metoda igre in situacijska metoda. V 

nadaljevanju bom skozi te dve metodi razvijal taktiko obrambe proti tipičnemu italijanskemu 

napadu iz SP 2006. 

 

2.3.1 METODA IGRE 

 

Metoda igre je najbolj naravna, saj se nogometna igra uči in se razvijajo sposobnosti z vajami 

oz. igralnimi oblikami, ki so poenostavljena oblika igre ali deli igre. Ta metoda zagotavlja 

hkrati veselje, sproščenost in čustveno doţivljanje. 

 

Metoda igre pomeni tudi najkrajšo in najučinkovitejšo pot do igre. Pomeni uporabo igralnih 

oblik. 

 

Ta metoda je predvsem primerna v fazi predpriprave (do starosti 9. let), ko se uporabljajo 

enostavne igralne oblike in pri osnovni vadbi (kot igralne oblike), toda šele potem, ko so 

igralci ţe razvili nogometne motorične sposobnosti do ravni, ki omogoča medsebojno 

komuniciranje in končno pri kvalitetnem in situacijskem treningu, ko z različnimi igralnimi 

oblikami preverjamo nogometne motorične sposobnosti pri reševanju strukturnih situacij v 

različnih fazah igre in igre v celoti. 

 

Slabosti te metode se lahko pojavljajo v: 

 pretirani individualnosti 

 avtomatizacija napačnega izvajanja tehničnih prvin 

 napačno oblikovanje medsebojne komunikacije 

 napačno oblikovanje medsebojnih strukturnih situacij 

 

Igralne oblike so igre, zelo podobne pravi igri. Gre za igre z različnimi nalogami, z 

različnimi številčnimi odnosi med igralci, prostimi igralci, različno velikostjo prostora, 

prilagojenimi pravili igre itd. 

 

2.3.2 SITUACIJSKA METODA 

  

Situacijska metoda se uporablja pri treningu določenih tipičnih igralnih situacij v vseh fazah 

igre, ko gre za medsebojno sodelovanje igralcev ene ali več linij moštva, ko je raven 

nogometnih motoričnih sposobnosti zelo visoka. 
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V preteklosti je pri učenju igre prevladovala situacijska metoda. To so vpnaprej predvidene 

rešitve, ''šablone'', brez ali z nasprotnikom. Je manj kreativna. Pomeni uporabo igralnih 

situacij. 

Igralne situacije so vezane več ali manj na igralna mesta v okviru sistema igre. 

 

Glede na analizo značilnosti igre italijanske reprezentance v pripravi in v zaključku napada je 

bilo potrebno pridobiti ustrezne rešitve v fazi obrambe, ki bi nam omogočile najustreznejši 

način branjenja proti italijanskemu načinu napadanja. 

 

V igri v napadu je bilo potrebno ugotoviti določene igralne situacije reprezentance Italije, ki 

so osnova medsebojnega sodelovanja igralcev in na podlagi tega pripraviti ustrezno obrambo. 

 

V okviru metodike učenja igre in ob uporabi situacijske metode ter metode igre smo nato 

izbrali ustrezne igralne situacije in igralne oblike za proces treniranja. 

 

 

2.4 DOSEDANJE RAZISKAVE 
 

Namen diplomskih del je bil na osnovi videnih tipičnih in atipičnih strukturnih situacij iz 

tekem vrhunskih klubskih in reprezentančnih ekip izbrati vaje, s pomočjo katerih bi skozi 

proces treninga ustvarili igro lastne ekipe, torej učenje iz igre do igre.  

 

Avtorji so izbrali vaje v obliki igralnih situacij in igralnih oblik. Pri tem so upoštevali zahteve 

skupinske in moštvene taktike. Vaje so si sledile v zaporedju od laţjega k teţjemu in od vaj 

brez nasprotnih igralcev proti vajam, v katerih so sodelovali aktivni nasprotni igralci. 

 

Izpostaviti gre delo Vanje Starčeviča, saj je edino z enako problematiko kot to diplomsko 

delo. Do sedaj je bilo edino delo, ki se je na podlagi analize igre ukvarjalo s taktiko v 

obrambi. Na podlagi ugotovljenega modela igre je predstavil metodično pot za učenje igre v 

fazi obrambe proti tipičnemu modelu igre španske reprezentance v fazi napada. Temu 

primerno je izbral vaje za branjenje proti takemu modelu nogometne igre. 

 

 

Roţman (2009): Iz igre do igre – metodika učenja igre v napadu na osnovi analize igre na 

evropskem prvenstvu v nogometu leta 2008 – zaključni boji. Z analizo igre na evropskem 

prvenstvu v nogometu v Avstriji in v Švici leta 2008 je ugotavljal določene zakonitosti 

nogometne igre v fazi napada, ki jih izvajajo najboljše evropske reprezentance. V diplomskem 

delu je predstavil metodične korake učenja in treniranja TE–TA rešitev v fazi napada, ki se 

ukvarja s problemom, kako s pomočjo igralnih situacij in igralnih oblik, ki so ena vodilnih 

učnih metod v trenaţnem procesu vrhunskih ekip, priti do ţelene igre moštva. Posebno 

pozornost je namenil ohranjanju ţoge, kreativnosti in presenečenju v igri. 

 

Stajnko (2009): Metodika učenja priprave in zaključka napada po krilnem položaju. Cilj in 

namen diplomskega dela je bil predstaviti metodiko učenja in uporabnost igralnih situacij in 

igralnih oblik pri oblikovanju igre lastnega moštva in reševanja konkretnih problemov v fazi 

napada. Za potrebe diplomskega dela je analiziral igre najboljših evropskih moštev. Ugotovil 

je, da sta v sodobnem modelu nogometne igre za fazo obrambe značilni stisnjena formacija in 

agresivni conski način pokrivanja, zato se mora moštvena taktika v napadu usmerjati v 

pripravo in zaključek napada preko krilnih poloţajev. 
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Janţič (2009): Iz igre do igre – metodika učenja priprave in zaključka napada na osnovi 

analize igre reprezentance Nemčije – finalista na Euro 2008. Namen diplomske naloge je bil 

analizirati igro v fazi napada nemške reprezentance na evropskem prvenstvu v Avstriji in v 

Švici leta 2008 in na osnovi ugotovljenega modela igre (sestavne situacije), predstaviti 

metodično pot za učenje. Sestavne situacije iz igre so situacije, ki jih je nemška reprezentanca 

prikazala na večini tekem evropskega prvenstva 2008. V njih se največkrat pojavi hiter prenos 

ţoge iz ene na drugo stran, podaja v globino, povratna podaja, dvojna podaja, podaja na 

tretjega, diagonalna podaja in prodor. 

 

Mučić (2010): Iz igre do igre – metodika učenja igre v napadu na osnovi analize igre 

reprezentance Španije – zmagovalca na Euro 2008. Namen naloge je bil s pomočjo analize 

igre španske reprezentance izpostaviti tipične sestavne situacije, ki so pokazale ključne 

elemente taktike v fazi priprave in zaključka napada zmagovalca na evropskem prvenstvu v 

Avstriji in Švici leta 2008. V nalogi se je predvsem posvetil predstavitvi in opisu metodike 

učenja igre v fazi napada s pomočjo situacijske metode in metode igre. Pri tem sta bila 

osrednja cilja predstaviti in opisati uporabo igralnih situacij in igralnih oblik pri reševanju 

posameznih taktičnih rešitev ter predstaviti praktični prikaz vaj v smislu pravilnega 

metodičnega zaporedja učenja in treniranja nogometašev v fazi priprave in zaključka napada. 

 

Starčevič (2010): Iz igre do igre – metodika učenja branjenja na osnovi analize igre španske 

nogometne reprezentance v fazi napada – zmagovalca na Euro 2008. Namen diplomske 

naloge je bil analizirati igro španske nogometne reprezentance, zmagovalke na evropskem 

prvenstvu v Avstriji in Švici leta 2008, v fazi napada., na podlagi ugotovljenega modela igre 

(sestavnih situacij) pa predstaviti metodično pot za učenje igre v fazi obrambe proti tipičnemu 

modelu igre španske reprezentance v fazi napada. Ugotovil je, da je bila španska 

reprezentanca pri pripravi in zaključku napada uspešna tako po protinapadih kot tudi v 

kontinuirani igri. Temu primerno je izbral vaje za branjenje proti takemu modelu nogometne 

igre. 

 

 

Vsi avtorji so na osnovi videnih in izbranih strukturnih situacij tekem vrhunskih klubskih in 

reprezentančnih moštev izbrali vaje za treniranje nogometa, ki sledijo trendom sodobne 

nogometne igre tako z vidika izbire vaj kot tudi metod treniranja. Tako so doprinesli k temu, 

da tudi v Slovenji ostajamo v koraku s časom z ostalimi močnejšimi evropskimi nogometnimi 

drţavami. 
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3.0  CILJI PROUČEVANJA 
 

Glede na predmet in problem so v diplomski nalogi zadani sledeči cilji: 

 

1. Predstaviti tipične in atipične igralne situacije v fazi obrambe glede na analizo igre 

Italije na SP 2006 v napadu. 

 

2. Predstaviti in opisati metodiko učenja igre v fazi obrambe s pomočjo situacijske 

metode in metode igre, kar pomeni uporabo igralnih situacij in igralnih oblik. 

 

3. Predstaviti praktičen prikaz vaj, v smislu pravilnega metodičnega zaporedja učenja in 

treniranja nogometašev (ekipe) v fazi obrambe. 

 

4. Predstaviti in opisati uporabo tipičnih in atipičnih igralnih situacij in igralnih oblik za 

učenje. 
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4.0  METODE DELA 

Pri izdelavi diplomske naloge monografskega tipa bom uporabil literaturo, ki obravnava 

nogometno problematiko in tudi ostalo športno literaturo. Pri pisanju si bom pomagal z 

domačo in tujo literaturo iz omenjenih področij, z nekaterimi diplomskimi nalogami, s 

strokovnimi pripomočki (DVD), internetom ter lastnimi izkušnjami. Informacije s 

posameznih tekem sem zbral na podlagi faktografske metode (s pomočjo videoanalize). 
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5.0  ANALIZA IGRE ITALIJE V FAZI NAPADA NA SP 2006 
 

Avtorji, ki se ukvarjajo z analizo nogometne igre, ţelijo ugotoviti čim več značilnosti o 

zgradbi igre in dobiti informacije o delovanju najboljših ekip in posameznikov ter na ta način 

ugotoviti smernice nadaljnjega razvoja. Avtorji so se do sedaj največ ukvarjali s področjem 

tehnično-taktičnih elementov nogometne igre in ugotavljanjem razlik med uspešnimi in 

neuspešnimi moštvi. 

 

V nadaljevanju so grafično prikazane tipične sestavne situacije iz igre v fazi napada na 

posameznih tekmah italijanske reprezentance. 

 

Igralne situacije so taktično-tehnične vaje identične sestavnim situacijam iz igre. Uporabljamo 

jih v procesu treninga za razvoj igre in tehnike. Igralne oblike so vaje za proces treninga s 

ciljem razvoja igre. 

 

Pri imenovanju sestavnih situacij iz igre smo upoštevali: 

1. Protinapad 

2. Kontinuiran napad 

 priprava in zaključek napada po boku 

 priprava in zaključek napada po podaji v globino v konico napada  

 vtekanje za hrbet ali vključevanje iz druge linije v pripravi in zaključku napada 

 

 

Legenda: 

 

IGRALEC                

 

GIBANJE IGRALCA          

 

GIBANJE IGRALCA Z ŢOGO      

 

STREL PROTI VRATOM       

 

POT ŢOGE  

 

ŢOGA  

ODVZETA ŢOGA                 

NASPROTNI IGRALEC                 
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5.1  ANALIZA TEKEM 

 

Skupina E: 12 Junij 2006; Hanover / FIFA World Cup Stadium Hanover; 

43.000 obiskovalcev 

 

 

 ITALIJA               2 : 0            GANA  
                            Andrea PIRLO 40' 

                            Vincenzo IAQUINTA 83' 

 

 

 

 

 

ITALIJA: 

 

[1] Gianluigi BUFFON (GK)           

[2] Cristian ZACCARDO                  

[3] Fabio GROSSO                    

[4] Daniele DE ROSSI                   

[5] Fabio CANNAVARO (C)  

[9] Luca TONI (-82')  

[10] Francesco TOTTI (-56')  

[11] Alberto GILARDINO (-64')  

[13] Alessandro NESTA  

[20] Simone PERROTTA  

[21] Andrea PIRLO 

 

Menjave:  

[12] Angelo PERUZZI (GK)  

[14] Marco AMELIA (GK)  

[6] Andrea BARZAGLI  

[7] Alessandro DEL PIERO (+82')  

[8] Gennaro GATTUSO  

[15] Vincenzo IAQUINTA (+64')  

[16] Mauro CAMORANESI (+56')  

[17] Simone BARONE  

[18] Filippo INZAGHI  

[19] Gianluca ZAMBROTTA  

[22] Massimo ODDO  

[23] Marco MATERAZZI 

  

Trener: Marcello LIPPI 

 

 

 

 

 

GANA: 

 

[22] Richard KINGSON (GK)  

[3] Asamoah GYAN (-89')  

[4] Samuel KUFFOUR  

[5] John MENSAH  

[6] Emmanuel PAPPOE (-46')  

[8] Michael ESSIEN  

[10] Stephen APPIAH (C)  

[11] Sulley MUNTARI  

[14] Matthew AMOAH (-68')  

[15] John PANTSIL  

[18] Eric ADDO 

  

Menjave:  

[1] Sammy ADJEI (GK)  

[16] George OWU (GK)  

[2] Hans SARPEI  

[7] Illiasu SHILLA (+46')  

[9] Derek BOATENG  

[12] Alex TACHIE-MENSAH (+89')  

[13] Habib MOHAMED  

[17] Daniel QUAYE  

[19] Razak PIMPONG (+68')  

[20] Otto ADDO  

[21] Ahmed ISSAH  

[23] Haminu DRAMAN  

 

Trener: Ratomir DUJKOVIC (SRB) 
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ITALIJA: 

 

1-4-3-1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GANA: 

 

1-4-4-2 

 

Slika 2. Začetna postavitev ITA:GAN 

 

Statistika tekme: 

 

Italija       Statistika Gana 

18       Streli 14 

13         Streli na gol 4 

2       Goli 0 

8       Prekrški 22 

21       Prekrški nad ekipo 8 

12       Koti 4 

2       Prosti streli 0 

0 / 0       11m 0 / 0 

3       Prepovedan poloţaj 3 

0       Avto gol 0 

3       Rumeni kartoni  2 

0       Rdeči kartoni 0 

25       Dejanski čas igranja (min) 28 

48%       Posest (%) 52% 
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POVZETEK TEKME: 

 

Prva tekma Italijanov na prvenstvu je postregla z izjemno dinamičnim, zanimivim in 

napadalnim nogometov v prvem polčasu. Nekateri celo trdijo, da je bil to najboljši polčas na 

svetovnem prvenstvu, saj sta tako Italija, kot Gana igrali zelo odprto in kombinatorno, na kar 

kaţe tudi statistika, z velikim številom strelov proti golu. 

  

Značilnost za igro Italije v prvem polčasu je bila agresivnost in pritisk na zadnjo linijo Gane. 

S tem so prisilili branilce Gane v napake in jim tako odvzeli ţogo, nato so iskali priloţnost za 

zadetek ali izsilili prosti strel v nevarni coni. Ko so bili v posesti ţoge pa so igrali zelo 

disciplinirano in se drţali taktike trenerja. Vedno so po odvzeti ţogi sledile podaje do 

napadalca (Toni), ta pa je delil ţoge na bok ali iskal povratno podajo. Toni je bil ključnega 

pomena v tej tekmi, saj je skrbel za globino igre in zadrţal veliko ţog. Po podaji nanj je 

sledilo hitro vključevanje veznih igralcev naprej in tako nudilo podporo Toniju. Z agresivno 

igro na sredini terena ter z hitrimi podajami v špico in priključevanjem so Italijani povzročali 

nemalo teţav Gani in skrbeli za hiter tempo igre. Omeniti velja tudi veliko vtekanja, 

predvsem po desni strani, kjer je bil zelo aktiven Zaccardo. Italija je imela tudi izjemno veliko 

število kotov na tej tekmi in iz enega je padel tudi gol, ko je po povratni podaji s strelom s 

pribliţno 20. metrov zadel Pirlo. Nevarni pa so bili tudi iz protinapadov, saj so se vezisti iz 

druge linije zelo hitro priključevali in vključevali v napad. Tako je Gilardino ţe v 11. minuti 

tekme zadel vratnico. 

 

Drugi polčas se je igra malce umirila, Italija pa je po vodstvu večinoma poizkušala igrati na 

protinapade. Tako je bil doseţen tudi drugi zadetek na tekmi in sicer v 83. minuti, ko je zadel 

Iaquinta. Takoj po odvzeti ţogi je sledila podaja v globino, Iaquinta je bil agresiven in 

nepopustljiv ter tako prisilil branilca do napake in priloţnost izkoristil. Zadnja linija Gane je 

bila postavljena dokaj visoko, kar so Italijani znali izkoriščati z hitro igro naprej in si tako 

ustvarjali priloţnosti ena na ena z vratarjem.  

 

Medtem, ko so sami v obrambi igrali izjemno disciplinirano, z nizko postavljeno zadnjo 

linijo, ki je stala čvrsto in vedno zelo ozko. Takoj po izgubljeni ţogi so se hitro postavili v 

obrambno formacijo, strnjeni na svoji polovici, kjer so se tudi napadalci vrnili do polovice 

igrišča. Največja razlika v obrambni fazi med tema dvema reprezentancama pa je bila, da so 

se trije vezisti Italije vedno hitro vračali zelo nizko in stali le nekaj metrov stran od njihove 

zadnje linije ter tako onemogočali vsakršen poizkus strela ali priprave napada Gani, ker za to 

ni bilo od 20 do 30 metrov stran od gola praktično nič prostora. 
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IGRALNE SITUACIJE V FAZI NAPADA (PRILOŢNOSTI ITALIJE): 

 

NAPAD PO BOKU (PREDLOŢEK) 

 

Globinska podaja na napadalca, povratna  

podaja in podaja na bok 

 
Slika 3. 

 

Vtekanje za hrbtom iz druge linije 

 

 
Slika 5. 

Protinapad 

 

 
Slika 4. 

 

Po odvzeti ţogi vključevanje iz druge linije 

in podaja na bok 

 
Slika 6.
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Dolga podaja na napadalca, sledi podaja na 

bok igralcu, ki se vključuje 

 

 
Slika 7. 
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GLOBINSKA PODAJA V KONICO 

NAPADA 

 

Povratna podaja in podaja na bok igralcu, 

ki vteka za hrbtom 

 
Slika 8. 

 

Podaja iz boka v konico napada, sledi 

podaja na tretjega 

 
Slika 10. 

 

 

 

Direktna podaja v konico napada in podaja 

na drugega napadalca, ki vteka 

 
Slika 9. 

 

Podaja v konico napada, sledi podaja na 

tretjega in podaja na drugega napadalca, ki 

vteka 

 
Slika 11. 
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Podaja v konico napada, povratna podaja 

na igralca, ki se priključi iz druge linije, 

strel 

 

 
Slika 12. 
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VKLJUČEVANJE 

 

Vključevanje iz druge linije, povratna 

podaja, strel 

 
Slika 13. 

 

PROTINAPAD 

 

Hitro priključevanje v napad 

 
Slika 15. 

 

 

Dolga podaja v konico napada, 

vključevanje iz druge linije, strel 

 
Slika 14. 
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Skupina E: 17. Junij 2006; Kaiserslautern / Fritz-Walter-Stadion; 46.000 obiskovalcev 

 

 

  ITALIJA             1 : 1         ZDA            

                            Alberto GILARDINO 22`                          Cristian ZACCARDO 27' avto gol 

 

 

 

 

 

ITALIJA:                                                             ZDA: 

 

[1]Gianluigi BUFFON (GK)  

[2] Cristian ZACCARDO (-54')  

[4] Daniele DE ROSSI  

[5] Fabio CANNAVARO (C)  

[9] Luca TONI (-61')  

[10] Francesco TOTTI (-35')  

[11] Alberto GILARDINO  

[13] Alessandro NESTA  

[19] Gianluca ZAMBROTTA  

[20] Simone PERROTTA  

[21] Andrea PIRLO  

 

Menjave: 

[12] Angelo PERUZZI (GK)  

[14] Marco AMELIA (GK)  

[3] Fabio GROSSO  

[6] Andrea BARZAGLI  

[7] Alessandro DEL PIERO (+54')  

[8] Gennaro GATTUSO (+35')  

[15] Vincenzo IAQUINTA (+61')  

[16] Mauro CAMORANESI  

[17] Simone BARONE  

[18] Filippo INZAGHI  

[22] Massimo ODDO  

[23] Marco MATERAZZI  

 

Trener: Marcello LIPPI 

 

 

 

[18] Kasey KELLER (GK)  

[3] Carlos BOCANEGRA  

[4] Pablo MASTROENI  

[6] Steve CHERUNDOLO  

[8] Clint DEMPSEY (-62')  

[10] Claudio REYNA (C)  

[15] Bobby CONVEY (-52')  

[20] Brian McBRIDE  

[21] Landon DONOVAN  

[22] Oguchi ONYEWU  

[23] Eddie POPE  

 

Menjave:  

[1] Tim HOWARD (GK)  

[19] Marcus HAHNEMANN (GK)  

[2] Chris ALBRIGHT  

[5] John O BRIEN  

[7] Eddie LEWIS  

[9] Eddie JOHNSON  

[11] Brian CHING  

[12] Gregg BERHALTER  

[13] Jimmy CONRAD (+52')  

[14] Ben OLSEN  

[16] Josh WOLFF  

[17] DaMarcus BEASLEY (+62')  

 

Trener: Bruce ARENA 
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ITALIJA: 

 

1-4-3-1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDA: 

 

1-4-4-1-1 

 

 

 

 

 

Slika 16. Začetna postavitev ITA:ZDA 

 

                                                              Statistika tekme: 

                  

Italija       Statistika ZDA 

10       Streli 8 

3        Streli na gol 0 

1       Goli 1 

13       Prekrški 24 

22       Prekrški nad ekipo 13 

7       Koti 3 

1       Prosti streli 1 

0 / 0       11m 0 / 0 

11       Prepovedan poloţaj 1 

1       Avto gol 0 

2       Rumeni kartoni  0 

1       Rdeči kartoni 2 

29       Dejanski čas igranja (min) 25 

54%       Posest (%) 46% 
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POVZETEK TEKME:  

 

Druga tekma ni postregla s tako dobrim in atraktivnim nogometom. Igra je bila prvih 22 

minut, ko je padel prvi gol, zelo raztrgana, kjer so bili Američani celo boljši nasprotnik in 

Italijanom povzročali obilico teţav, predvsem po desnem boku. Italijani so igrali samo na 

dolge ţoge in iskali protinapad ter prekinitve za predah, saj so jih Američani povsem stisnili 

na svojo polovico. Gosta obramba in nizko postavljena zadnja linija ter vsi vezisti zraven so 

ZDA onemogočali, da bi bili še bolj nevarni. Individualne sposobnosti branilcev Italije, 

predvsem v igri ena na ena, pa so bile ključnega pomena v prvem polčasu, da niso Američani 

prišli do visokega vodstva.  

 

Kljub temu, da so bili Azzurri v napadu popolnoma brez idej in nenevarni pa so v 22. minuti 

prešli v vodstvo. Gol je zabil Gilardino in sicer po prekinitvi, kjer so ZDA izjemno slabo 

posredovale. Po golu se slika ni spremenila in ZDA je napadala naprej, kar se jim je 

obrestovalo ţe 5 minut kasneje, ko je po nespretnem posredovanju Zaccardo zabil avtogol. 

Takoj zatem je sledil še rdeči karton De Rossija, kar je povzročilo še večji pritisk ekipe ZDA. 

Vendar jim gosta Italijanska obramba ne dovoljuje priprave napada, saj vsi stojijo na svoji 

polovici in zelo nizko ter čakajo protinapade in z dolgimi ţogami na napadalca skušajo izsiliti 

prekrške. Še pred koncem prvega polčasa pa tudi ZDA ostanejo le z 10. igralci, rdeči karton 

prejme Mastroeni.  

 

Takoj na začetku drugega polčasa dobijo Američani še drugi rdeči karton (Pope) in takoj 

prevzamejo vajeti igre v roke Italijani, ki skušajo več igrati, predvsem na Tonija, ki pa ga 

ZDA dobro pokrivajo in zapirajo ter ga velikokrat ujamejo v nedovoljenem poloţaju. Igra se 

tako preseli na polovico ZDA, kjer pa Italijanom igra ne steče oziroma jih Američani izjemno 

dobro prekinjajo in pobirajo vse ţoge v globino. Tako začne Italija širiti igro in skuša po 

bokih, predvsem preko Zambrotte, priti do kazenskega prostora nasprotnika. Zadnjih 10 minut 

je bil popolni pritisk Italije na vrata ZDA, vendar se Američani uspejo z borbeno in agresivno 

igro ubraniti. 

 

Njihova zadnja linija je bila postavljena višje in tako so uspeli napadalce nasprotnega moštva 

velikokrat ujeti v nedovoljeni poloţaj. Italija tudi z vstopom Del Piera, ki je prinesel sveţino v 

igro, ne uspe streti Američanov, ki so bili izjemno kompaktni in vedno podvajali na vseh 

napadalcih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

IGRALNE SITUACIJE V FAZI NAPADA (PRILOŢNOSTI ITALIJE): 

 

NAPAD PO BOKU (PREDLOŢEK)

 

Prenos ţoge iz desne na levo stran, zaključek 

po boku 

 
Slika 17. 

 

Vtekanje za hrbtom; predloţek 

 
Slika 19. 

 

Prenos ţoge iz leve na desno in zopet na 

levo; poizkusi prebijanja po bokih 

 
Slika 18. 

 

Podaja v konico napada, sledi podaja na bok 

 
Slika 20. 
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Vključevanje iz druge linije in zaključek po 

boku 

 

Prenos ţoge na bok, vključevanje iz druge 

linije in podaja v sredino

 
Slika 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 22. 
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PROTINAPAD 

Po odvzeti ţogi sledi povratna podaja in takoj  

podaja v globino ter podaja na tretjega 

igralcu, ki priključuje 

Po odvzeti ţogi sledijo podaje takoj naprej in 

priključevanje igralcev 

 

Slika 23. 

 

Slika 24.

Po odvzeti ţogi hitro podaje v napad 

 
Slika 25. 
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Skupina E: 22. Junij 2006; Hamburg / FIFA World Cup Stadium, Hamburg; 

50.000 obiskovalcev 

 

 

   ITALIJA             2 : 0          ČEŠKA     

                                Marco MATERAZZI 26` 

                                Filippo INZAGHI 87`    

 

 

 

ITALIJA:                                                             ČEŠKA:

 

[1] Gianluigi BUFFON (GK)  

[3] Fabio GROSSO  

[5] Fabio CANNAVARO (C)  

[8] Gennaro GATTUSO  

[10] Francesco TOTTI  

[11] Alberto GILARDINO (-60')  

[13] Alessandro NESTA (-17')  

[16] Mauro CAMORANESI (-74')  

[19] Gianluca ZAMBROTTA  

[20] Simone PERROTTA  

[21] Andrea PIRLO  

 

Menjave: 

[12] Angelo PERUZZI (GK)  

[14] Marco AMELIA (GK)  

[2] Cristian ZACCARDO  

[4] Daniele DE ROSSI  

[6] Andrea BARZAGLI  

[7] Alessandro DEL PIERO  

[9] Luca TONI  

[15] Vincenzo IAQUINTA  

[17] Simone BARONE (+74')  

[18] Filippo INZAGHI (+60')  

[22] Massimo ODDO  

[23] Marco MATERAZZI (+17')  

 

Trener: Marcello LIPPI  

 

[1] Petr CECH (GK)  

[2] Zdenek GRYGERA  

[5] Radoslav KOVAC (-78')  

[6] Marek JANKULOVSKI  

[8] Karel POBORSKY (-46')  

[10] Tomas ROSICKY  

[11] Pavel NEDVED (C)  

[15] Milan BAROS (-64')  

[19] Jan POLAK  

[20] Jaroslav PLASIL  

[22] David ROZEHNAL  

 

Menjave:  

[16] Jaromir BLAZEK (GK)  

[23] Antonin KINSKY (GK)  

[3] Pavel MARES  

[4] Tomas GALASEK  

[7] Libor SIONKO  

[9] Jan KOLLER  

[12] Vratislav LOKVENC  

[13] Martin JIRANEK  

[14] David JAROLIM (+64')  

[17] Jiri STAJNER (+46')  

[18] Marek HEINZ (+78')  

[21] Tomas UJFALUSI  

 

Trener: Karel BRUCKNER
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ČEŠKA:  

 

1-4-1-4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIJA: 

 

1-4-4-1-1 

 

 

 

 

Slika 26. Začetna postavitev ITA:ČEŠ 

 

Statistika tekme: 

 

Italija       Statistika Češka 

14       Streli 11 

6        Streli na gol 8 

2       Goli 0 

17       Prekrški 18 

16       Prekrški nad ekipo 15 

5       Koti 4 

1       Prosti streli 0 

0 / 0       11m 0 / 0 

1       Prepovedan poloţaj 1 

0       Avto gol 0 

1       Rumeni kartoni  0 

0       Rdeči kartoni 1 

33       Dejanski čas igranja (min) 31 

51%       Posest (%) 49% 
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POVZETEK TEKME:  

 

Tretja tekma v skupini je odločala o potnikih v osmino finala, zato je bila izjemno pomembna 

za obe reprezentanci. Italijani so srečanje začeli še pod vplivom slabe predstave proti ZDA, 

saj so bili Čehi prvih 15min boljši nasprotnik. Italijani poizkušajo igrati večinoma samo po 

bokih, vendar je bila njihova igra zopet izjemno slaba. Čehi so napadali in poizkušali 

predvsem s streli od daleč, kjer je prednjačil zvezdnik Nedved, ki je tudi povezoval igro 

Čehov. Italijani so bili tokrat slabše razpoloţeni tudi v fazi obrambe, saj so zamujali pri 

blokiranju, niso bili tako suvereni in agresivni kot prejšnji dve tekmi. Tudi vezisti so tokrat 

stali preveč daleč od zadnje linije, kar je Čehom ponujalo veliko prostora za zaključke. Tokrat 

je Italijane dobesedno reševal izjemno razpoloţeni vratar Buffon. Zadnja linija je opravila 

veliko dela v igri ena na ena, saj so napadalce Čehov (Baroš) povsem odrezali od igre. 

Odlično je igral kapetan Azzurrov Cannavaro. 

 

Po 25. minutah igre pa so se le postavili na noge in začeli prevzemati pobudo. Poizkušali so 

zopet veliko igrati preko bokov, kjer sta bila najbolj aktivna oba zadnja bočna igralca Grosso 

in Zambrotta. Igra na napadalce z dolgimi ţogami se jim tokrat ni izšla, saj se je čutila 

odsotnost Tonija, ki je na prejšnjih tekmah znal zadţati te globinske podaje. Zato so 

poizkušali z drugim načinom napadanja in sicer preko bokov. V 26. minuti pa Materazzi 

zabije prvi gol na prvenstvu in sicer iz kota. Samo 10 minut kasneje po vstopu v igro, ko je 

menjal poškodovanega Nesto. Čehi so se izjemno slabo postavljali ob prekinitvah, ki so bile 

pravo oroţje Italije in zelo slabo izbijali ţoge, saj so nasprotniki tako prišli do kar nekaj lepih 

priloţnosti. Kazen je sledila prav iz takšne akcije.  

 

Italijani povsem prevzamejo pobudo nad igro, saj Čehi le malokrat še ogrozijo gol Buffona. 

Gol jih je povsem spravil na tla. Tudi ob poizkusih napada jim Italijani takoj odvzamejo ţogo 

in jo drţijo v posesti na svoji polovici ter tako umirjajo in kontrolirajo igro. Po vodstvu se tudi 

igra Italije spremeni, saj napadajo spet preko dolgih globinskih podaj na Gilardina, ki skuša te 

ţoge zadrţati. V obrambi so zopet zelo kompaktni, vračajo se vsi na svojo polovico ter zadnjo 

linijo postavljalo zelo nizko. 

 

Drugi polčas so Italijani igrali z igralcem več in tako laţje drţali posest ţoge. Čehi poizkušajo 

le s protinapadi, vendar jim ne uspeva, saj so branilci Italije zelo pozorni in celotna ekipa zelo 

disciplinirana, saj se po izgubljeni ţogi takoj vrača v obrambno formacijo na svoji polovici. V 

napadu ostaja le Gilardino. Tokrat Italijanom napadanje skozi sredino ne uspeva, zato skušajo 

po bokih in predvsem z igro ena na ena, kjer sta bila najbolj razpoloţena Camoranesi in 

»playmaker« Totti. K napadanju veliko pripomoreta tudi oba bočna igralca, Grosso in 

Zambrotta, ki konstantno pošiljata ţoge v sredino. Italija stiska obroč okoli češkega gola, ker 

ţoga venomer potuje iz leve proti desni in obratno. Italija igra prenos igro in drţi posest ţoge 

na češki polovici. Kljub temu Italijani ne dovolijo Čehom, da bi bili nevarni in da bi pretili na 

protinapade. Stojijo še vedno dosti nizko, izjemno predstavo pa skozi celotno tekmo 

prikazujeta Buffon in Cannavaro. 
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Po 70. minuti ritem upade, ni več toliko idej v napadu, igra postaja vedno bolj raztrgana, 

Italija začne braniti vodstvo in igrati samo še na protinapade. Za nekaj sveţine poskrbi vstop 

Inzaghija, ki se dvakrat znajde v izjemni priloţnosti in v 85. minuti eno tudi realizira. Pritisk 

Čehov in visoka postavitev sta Italijane pahnila povsem na svojo polovico, kjer pa so bili 

izjemno agresivni in po napaki Čehov ter odvzeti ţogi, le-to takoj spravili do Inzaghija, ki zna 

priloţnost ena na ena tudi izkoristiti. Uspešen protinapad Italije je poskrbel za vodstvo z 2:0 

in uspeli so zmagati z manj streli v okvir vrat kot Čehi ter tako napredovali kot prvouvrščena 

reprezentanca skupine E. 
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IGRALNE SITUACIJE V FAZI NAPADA (PRILOŢNOSTI ITALIJE): 

 

NAPAD PO BOKU (PREDLOŢEK) 

 

 

Akcija Zambrotte po desnem boku Akcija Grossa po levem boku 

 
Slika 27. 

 

Dvakrat globinska podaja, nato podaja na 

bok 

 
Slika 29. 

Slika 28. 

 

Protinapad 

 

 
Slika 30. 
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Po dvojni podaji na boku sledi predloţek 

 
Slika 31. 

 

Po dvojni podaji zadnjega bočnega sledi 

predloţek  

 
Slika 33. 

Vključevanje iz druge linije 

 
Slika 32. 
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PROTINAPAD

 

Hiter prehod v napadalno polovico, 

vključevanje in vtekanje 

 
Slika 34. 

 

Po odvzeti ţogi prenos igre na drugo stran, 

prodor Grossa po boku in zaključek 

 
Slika 36. 

 

Hitro izveden protinapad in gol Inzaghija 

 

 
Slika 35. 
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PODAJA V GLOBINO NA NAPADALCA 

 

Prenos ţoge iz ene na drugo stran, podaja v 

konico napada in povratna, strel 

Direktna podaja v konico napada, povratna 

podaja in strel igralca, ki priključi iz druge 

linije 

 
Slika 37.    ka 37. 

 

Kombiniranje na sredini in vtekanje 

napadalca 

 
Slika 39. 

Slika 38. 

 

Po odvzeti ţogi takoj podaja naprej, sledi 

povratna podaja in vtekanje napadalca 

 
Slika 40. 
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Osmina finala: 26. Junij 2006; Kaiserslautern / Fritz-Walter-Stadion; 46.000 

obiskovalcev 

 

 ITALIJA     1 : 0     AVSTRALIJA    

                                Francesco TOTTI 95` (pen)  

 

 

 

ITALIJA:                                                            AVSTRALIJA:

 

[1] Gianluigi BUFFON (GK)  

[3] Fabio GROSSO  

[5] Fabio CANNAVARO (C)  

[7] Alessandro DEL PIERO (-75')  

[8] Gennaro GATTUSO  

[9] Luca TONI (-56')  

[11] Alberto GILARDINO (-46')  

[19] Gianluca ZAMBROTTA  

[20] Simone PERROTTA  

[21] Andrea PIRLO  

[23] Marco MATERAZZI  

 

Menjave:  

[12] Angelo PERUZZI (GK)  

[14] Marco AMELIA (GK)  

[2] Cristian ZACCARDO  

[4] Daniele DE ROSSI  

[6] Andrea BARZAGLI (+56')  

[10] Francesco TOTTI (+75')  

[13] Alessandro NESTA  

[15] Vincenzo IAQUINTA (+46')  

[16] Mauro CAMORANESI  

[17] Simone BARONE  

[18] Filippo INZAGHI  

[22] Massimo ODDO  

 

Trener: Marcello LIPPI  

 

[1] Mark SCHWARZER (GK)  

[2] Lucas NEILL  

[3] Craig MOORE  

[4] Tim CAHILL  

[5] Jason CULINA  

[9] Mark VIDUKA (C)  

[13] Vince GRELLA  

[14] Scott CHIPPERFIELD  

[20] Luke WILKSHIRE  

[21] Mile STERJOVSKI (-81')  

[23] Marco BRESCIANO 

  

Menjave:  
[12] Ante COVIC (GK)  

[18] Zeljko KALAC (GK)  

[6] Tony POPOVIC  

[7] Brett EMERTON  

[8] Josip SKOKO  

[10] Harry KEWELL  

[11] Stan LAZARIDIS  

[15] John ALOISI (+81')  

[16] Michael BEAUCHAMP  

[17] Archie THOMPSON  

[19] Joshua KENNEDY  

[22] Mark MILLIGAN  

 

Trener: Guus HIDDINK (NIZ)
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ITALIJA: 

 

1-4-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSTRALIJA: 

 

1-3-4-1-2 

 

Slika 41. Začetna postavitev ITA:AVS 

 

Statistika tekme: 

 

Italija       Statistika Avstralija 

11       Streli 8 

6        Streli na gol 4 

1       Goli 0 

17       Prekrški 26 

24       Prekrški nad ekipo 17 

2       Koti 2 

1       Prosti streli 1 

1 / 1       11m 0 / 0 

2       Prepovedan poloţaj 2 

0       Avto gol 0 

3       Rumeni kartoni  3 

1       Rdeči kartoni 0 

26       Dejanski čas igranja (min) 37 

42%       Posest (%) 58% 
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POVZETEK TEKME: 

 

Osmina finala je ţe stadij tekmovanja, kjer se začnejo izločilni boji. Prav v tej fazi pa naj bi 

bili Italijani najmočnejši, saj imajo veliko izkušenj z velikih tekmovanj in so znani kot zelo 

taktično dovršena reprezentanca. Nasproti so jim tokrat stali nogometno dokaj nepoznani 

Avstralci in seveda so vsi pričakovali lahko delo Italije. Vendar podcenjevati ne gre nikogar, 

predvsem pa ne ekipe, ki ji na klopi poveljuje eden najboljših trenerjev na svetu, Guss 

Hiddink. In prav to so občutili tudi Italijani na svoji koţi ter imeli vse prej kot lahko delo z 

ţilavimi in dobro vodenimi Avstralci. 

 

Vloge favorita se je zavedal tudi trener Lippi, saj je prvič na prvenstvu uporabil postavitev s 

kar tremi napadalci. Do sedaj je vedno igral sistem 1-4-3-1-2, razen proti Češki, ko je 

nekatere igralce odpočil (Toni), vendar se sistem ni kaj dosti spremenil, saj je igral z enim 

napadalcem in z eno polšpico ter tako pridobil še eno mesto na sredini terena. Tokrat pa so od 

začetka v napadu zaigrali tako Toni, kot tudi Gilardino in Del Piero. S tem je namenil počitek 

še enemu ključnemu igralcu Italije, Tottiju. Le Andrea Pirlo je od magičnega trikotnika Pirlo-

Totti-Toni, do sedaj igral vse tekme. 

 

Toda prvi polčas se ni začel po ţeljah in napovedih Italije. Avstralci so imeli pobudo in 

napadali, Italija se je postavila na svojo polovico in se branila. Zopet smo videli obrambno 

naravnano ekipo v modrih dresih, ki je iskala priloţnost na protinapade in sicer z dolgimi 

globinjskimi ţogami na Tonija. Res je, da so se v prvih 25. minutah branili, vendar so bili 

izjemno nevarni v protinapadih, predvsem po zaslugah Tonija, ki je zopet odlično zadrţeval 

ţogo ter jo pošiljal do soigralcev, ki so se hitro vključevali v napad. V fazi obrambe smo 

zopet gledali zelo nizko postavljeno formacijo, ki prepušča igro nasprotniku in jih prisili, da 

se zadnja linija pomakne višje ter tako omogoči več prostora v primerih protinapada. Odlična 

igra v fazi obrambe, ki ji je poveljeval nepogrešljivi Cannavaro, agresivnost na sredini igrišča 

in hitre podaje po odvzeti ţogi v napad, vse to so dejavniki, ki so krasili to reprezentanco 

skozi celotno prvenstvo in ki so jih delali izjemno nevarne.  

 

Prvi polčas tako ni postregel z izjemnim nogometom, saj tako eni kot tudi drugi ne upajo 

preveč reskirati. Hitro postavljanje ob izgubljeni ţogi v fazo obrambe Italije, onemogoča 

nasprotniku tudi igranje na protinapad. Italija poizkuša z nekaj akcijami tudi preko bokov, 

toda v prvem polčasu je bil daleč najbolj nevaren igralec na igrišču Luca Toni. 

 

Drugi polčas se je začel s šokom za Azzurre. Ţe v 51. minuti je bil izključen Materazzi, ţrtev 

taktične menjave pa je bil prav Toni. Tako je Italija izgubila svojega najbolj nevarnega moţa 

v prvih 45. minutah in začel se je pritisk Avstralcev. Italija se je krčevito branila proti 

nogometno eksotični Avstraliji. Igrali so le na protinapade, pa še ti so bili le jalovi poizkusi, 

ker v igri ni bilo več Tonija. Igra se je povsem preselila na polovico modrih, Avstralci so 

pletli mreţo okoli Buffona, vendar gosta obramba, z zopet izjemnim Cannavarom, ni 

dopustila presenečenja. Tudi vratar Buffon se je zopet izkazal, vse ostalo je bilo izjemno 

slabo, saj igre niso in niso uspeli povezati. Tudi vezni igralci so bili aktivni le še v fazi 

obrambe.  

 

Do 85. minute smo gledali obrambno naravnane Italijane in brezidejne Avstralce v napadu. 

Kljub premoči in igralcu več, Avstralci niso uspeli resneje ogroziti Buffona. Igra je bila 

raztrgana in nezanimiva, ampak po eni strani je bilo to tudi razumljivo in pričakovano, saj je 

bil vloţek zelo velik, četrtfinale SP-ja.  
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Igra Italije na protinapad in iskanje rešitev v igri ena na ena ter izsiljevanje prekinitev se je le 

izplačala. Po hitrem protinapadu so Avstralci slabo izbili ţogo, ki je prišla do Grossa. S 

prodorom v kazenjski prostor je izsilil 11-metrovko in v zadnji minuti Tottiju ponudil 

priloţnost za zmago. Ta jo je seveda izkoristil, polemike o tem, ali je 11-metrovka bila ali ne, 

pa se niso končale vse do konca prvenstva. 
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IGRALNE SITUACIJE V FAZI NAPADA (PRILOŢNOSTI ITALIJE): 

 

NAPAD PO BOKU (PREDLOŢEK) 

 

Dolga globinska podaja v konico napada, 

sledi podaja na bok in predloţek 

 
Slika 42. 

 

Prodiranje Zambrotte po desnem boku 

 
Slika 44. 

Vtekanje Zambrotte 

 

 
Slika 43. 

 

Protinapad 

 
Slika 45.
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GLOBINSKA PODAJA V KONICO 

NAPADA 

 

 

Protinapad; takoj po odvzeti ţogi gre podaja 

v konico napada 

 
Slika 46. 

 

Dolga podaja v konico napada in 

vključevanje iz druge linije 

 
Slika 48. 

Podaja v konico napada, povratna in podaja v 

globino drugemu napadalcu, ki vteka 

 
Slika 47. 

 

Dolga podaja v konico napada in podaja na 

tretjega 

 
Slika 49. 
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Hitre podaje do napadalca, ki vteka  

 
Slika 50. 



54 
 

Četrtfinale: 30. Junij 2006; Hamburg / FIFA World Cup Stadium, Hamburg; 50.000 

obiskovalcev 

 

 ITALIJA           3 : 0    UKRAJINA   

                               Gianluca ZAMBROTTA 6` 

                               Luca TONI 59`, 69` 

 

 

 

 

ITALIJA:                                                             UKRAJINA:

 

[1] Gianluigi BUFFON (GK)  

[3] Fabio GROSSO  

[5] Fabio CANNAVARO (C)  

[6] Andrea BARZAGLI  

[8] Gennaro GATTUSO (-77')  

[9] Luca TONI  

[10] Francesco TOTTI  

[16] Mauro CAMORANESI (-68')  

[19] Gianluca ZAMBROTTA  

[20] Simone PERROTTA  

[21] Andrea PIRLO (-68')  

 

Menjave:  

[12] Angelo PERUZZI (GK)  

[14] Marco AMELIA (GK)  

[2] Cristian ZACCARDO (+77')  

[4] Daniele DE ROSSI  

[7] Alessandro DEL PIERO  

[11] Alberto GILARDINO  

[13] Alessandro NESTA  

[15] Vincenzo IAQUINTA  

[17] Simone BARONE (+68')  

[18] Filippo INZAGHI  

[22] Massimo ODDO (+68')  

[23] Marco MATERAZZI  

 

Trener: Marcello LIPPI  

 

[1] Oleksandr SHOVKOVSKYI (GK)  

[2] Andriy NESMACHNYI  

[4] Anatoliy TYMOSCHUK  

[6] Andriy RUSOL (-47')  

[7] Andriy SHEVCHENKO (C)  

[8] Oleg SHELAYEV  

[9] Oleg GUSEV  

[14] Andriy GUSIN  

[15] Artem MILEVSKIY (-72')  

[19] Maksym KALINICHENKO  

[22] Vyacheslav SVIDERSKYI (-20')  

 

Menjave:  

[12] Andriy PYATOV (GK)  

[23] Bohdan SHUST (GK)  

[3] Oleksandr IATSENKO  

[5] Vladimir YEZERSKYI  

[10] Andriy VORONIN  

[11] Serhiy REBROV  

[13] Dmytro CHIGRYNSKYI  

[16] Andriy VOROBEY (+20')  

[17] Vladyslav VASHCHUK (+47')  

[18] Sergiy NAZARENKO  

[20] Oleksiy BELIK (+72')  

[21] Ruslan ROTAN  

 

Trener: Oleg BLOKHIN
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ITALIJA: 

 

1-4-4-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKRAJINA: 

 

1-4-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 51. Začetna postavitev ITA:UKR 

 

Statistika tekme: 

 

Italija       Statistika Ukrajina 

10       Streli 13 

7       Streli na gol 7 

3       Goli 0 

15       Prekrški 31 

26       Prekrški nad ekipo 15 

1       Koti 3 

1       Prosti streli 1 

0 / 0       11m 0 / 0 

2       Prepovedan poloţaj 2 

0       Avto gol 0 

0       Rumeni kartoni  3 

0       Rdeči kartoni 0 

21       Dejanski čas igranja (min) 30 

42%       Posest (%) 58% 
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POVZETEK TEKME: 

 

Četrt finale svetovnega prvenstva med Italijo in Ukrajino je bil nekaj posebnega za napadalca 

Ukrajincev Shevchenka, saj je svoja najboljša nogometna leta preţivel v Milanu in se tako 

navezal na Italijo. Vsi mediji so pred to tekmo tega izvrstnega napadalca postavljali v 

ospredje, saj naj bi bil še posebej motiviran. Toda vloga favoritov je zopet pripadala 

Italijanom, ki pa tokrat niso razočarali in so vsem kritikom zaprli usta, na veliko sceno pa je 

tokrat tudi z goli stopil odlični napadalec Toni. 

 

Lippi je prvič na prvenstvu uporabil sistem 1-4-4-1-1 s samo enim napadalcem Tonijem in 

Tottijem kot ofenzivnim vezistom. S tem je pridobil dodatnega moţa na sredini terena, 

spredaj pa imel dva igralca, ki znata stopiti na ţogo in jo umiriti. Tega se je kasneje drţal do 

konca prvenstva in to je bil sistem, ki mu je prinesel uspeh. 

 

Tekma se je ţe kmalu prevesila v korist Italije, saj je v 6. minuti ţe povedla z 1:0 in sicer je 

zadel Zambrotta. Do 6. minute sta se reprezentanci le spoznavali in igra je potekala na sredini 

igrišča. Zambrotta je izkoristil hitro akcijo Italije in s strelom od daleč šokiral Ukrajino. 

Italijani so nato celoten polčas napadali zelo raznovrstno. Bili so poizkusi po bokih, direktne 

ţoge na špico, katerim so sledile povratne podaje ali podaje igralcem, ki se vključujejo ter 

nato podajo na bok, bilo je veliko vtekanja, igre ena na ena in protinapadov. Toda rezultat je 

do konca polčasa ostal enak kot iz šeste minute. 

 

Prvi polčas je bila Italija boljši nasprotnik, Ukrajina je čakala le na protinapade in igrala z 

dolgimi in visokimi ţogami. Obrambna linija, predvsem zopet Cannavaro, pa so vse te ţoge z 

lahkoto dobili in izbijali. Italija s svojim hitrim vračanjem v fazo obrambe niti ne dovoli 

presenečenja in prostora Ukrajincem, tako da dokaj enostavno prihajajo do ţog in vlečejo niti 

igre. Tako so pustili Ukrajince povsem z praznimi naboji, zopet pa je bila ključna agresivna 

faza branjenja, kjer so ob posesti ţoge Ukrajine, vsi obrambni in vezni igralci nekje med 15 in 

20 metri od gola in tvorijo kompakten, neprebojen zid, ki je doslej na prvenstvu bil samo 

enkrat premagan in še takrat z avtogolom. 

 

Drugi polčas se je začel povsem drugače kot se je končal prvi. Vse do 60. minute traja pritisk 

Ukrajine, ki večinoma napada po bokih, Italija brani vodstvo z 1:0. Zopet sta glavna oba 

zvezdnika v obrambi, Buffon in Cannavaro. Modri poizkušajo samo z igro ena na ena izsiliti 

prekinitve, vsa ostala koncentracija je namenjena fazi obrambe. V 58. minuti, ko je Ukrajina 

najmočneje pritiskala in imela izjemno priloţnost, je Italija izvedla hiter protinapad po boku, 

prišla do kota in povedla z 2:0. Izjemno močna reprezentanca pri prekinitvah je tokrat 

izkoristila kot v pravem trenutku in Ukrajincem povsem porezala krila. Krvnik je bil Toni. Po 

golu je bila igra precej raztrgana, Ukrajinci so celo zadeli vratnico, toda Italija je kontrolirala 

potek tekme, si ustvarjala polpriloţnosti, predvsem z igro ena na ena, v obrambi so stali nizko, 

ko je čez 10 minut zopet udaril Toni in rezultat povišal na 3:0. Akcija je zopet šla po boku, 

predloţek za strelca pa je poslal eden od igralcev tekme, Zambrotta. 

 

Po visokem vodstvu se Italija povsem umakne na svojo polovico, Ukrajinci pritiskajo proti 

vratom Buffona, toda vsi napadi so jalovi, saj Italija drţi vodstvo, kontrolira tekmo in čaka 

zadnji ţviţg. Ukrajinci poizkušajo s streli od daleč, saj ob zgoščeni formaciji Italije nimajo 

prostora za igro in boljšo pripravo napada. Italijani igrajo samo še z dolgimi ţogami v napad 

in ob disciplinirani igri tekmo mirno pripeljejo do konca. 

 



57 
 

Uvrstitev Italije med štiri najboljša moštva na svetu je izjemen uspeh, saj pred prvenstvom 

noben ni verjel, da so sposobni velikega meta, predvsem zaradi tega, ker so Lippiju očitali, da 

nima dovolj kakovostnega moštva. V polfinalu pa jih čaka še ena velika turnirska 

reprezentanca in tudi domačin, tako da Azzurri prvič ne bodo v vlogi favorita.  
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IGRALNE SITUACIJE V FAZI NAPADA (PRILOŢNOSTI ITALIJE): 

 

NAPAD PO BOKU (PREDLOŢEK) 

 

Protinapad: Vtekanje zadnjega bočnega 

igralca 

 
Slika 52. 

 

Vključevanje iz druge linije 

 
Slika 54. 

Gol Tonija: Prodor Zambrotte po boku 

 

 
Slika 53. 

 

Gol Tonija po uigrani akciji iz kota 

 
Slika 55.
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Gol Zambrotte po prodoru po boku 

 
Slika 56.
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GLOBINSKA PODAJA V KONICO 

NAPADA 

 

 

Dolga globinska podaja v konico napada 

 
Slika 57. 

 

Podaja do napadalca, ki ţogo zadrţi in 

počaka na veznega igralca, ki se vključuje iz 

druge linije 

 
Slika 59. 

Podaja v konico napada, povratna, dvojna 

 
Slika 58. 

 

Dolga podaja v konico napada, povratna, na 

tretjega in spet podaja na napadalca, ki vteka 

 

 
Slika 60. 
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Polfinale: 4. Julij 2006; Dortmund / FIFA World Cup Stadium, Dortmund; 65.000 

obiskovalcev 

 

 ITALIJA          2 : 0      NEMČIJA    

                                Fabio GROSSO 119`  

                                Alessandro DEL PIERO 121`  

 

 

 

 

 

ITALIJA:                                                             NEMČIJA: 

 

[1] Gianluigi BUFFON (GK)  

[3] Fabio GROSSO  

[5] Fabio CANNAVARO (C)  

[8] Gennaro GATTUSO  

[9] Luca TONI (-74')  

[10] Francesco TOTTI  

[16] Mauro CAMORANESI (-91')  

[19] Gianluca ZAMBROTTA  

[20] Simone PERROTTA (-104')  

[21] Andrea PIRLO  

[23] Marco MATERAZZI  

 

Menjave: 

[12] Angelo PERUZZI (GK)  

[14] Marco AMELIA (GK)  

[2] Cristian ZACCARDO  

[4] Daniele DE ROSSI  

[6] Andrea BARZAGLI  

[7] Alessandro DEL PIERO (+104')  

[11] Alberto GILARDINO (+74')  

[13] Alessandro NESTA  

[15] Vincenzo IAQUINTA (+91')  

[17] Simone BARONE  

[18] Filippo INZAGHI  

[22] Massimo ODDO  

 

Trener: Marcello LIPPI   

 

[1] Jens LEHMANN (GK)  

[3] Arne FRIEDRICH  

[5] Sebastian KEHL  

[11] Miroslav KLOSE (-111')  

[13] Michael BALLACK (C)  

[16] Philipp LAHM  

[17] Per MERTESACKER  

[18] Tim BOROWSKI (-73')  

[19] Bernd SCHNEIDER (-83')  

[20] Lukas PODOLSKI  

[21] Christoph METZELDER  

 

Menjave:  

[12] Oliver KAHN (GK)  

[23] Timo HILDEBRAND (GK)  

[2] Marcell JANSEN  

[4] Robert HUTH  

[6] Jens NOWOTNY  

[7] Bastian SCHWEINSTEIGER (+73')  

[8] Torsten FRINGS  

[9] Mike HANKE  

[10] Oliver NEUVILLE (+111')  

[14] Gerald ASAMOAH  

[15] Thomas HITZLSPERGER  

[22] David ODONKOR (+83')  

 

Trener: Juergen KLINSMANN
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NEMČIJA: 

 

1-4-4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIJA:  

 

1-4-4-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 61. Začetna postavitev ITA:NEM 

 

Statistika tekme: 

 

Italija       Statistika Nemčija 

15       Streli 13 

10       Streli na gol 2 

2       Goli 0 

19       Prekrški 21 

19       Prekrški nad ekipo 19 

12       Koti 4 

1       Prosti streli 1 

0 / 0       11m 0 / 0 

11       Prepovedan poloţaj 2 

0       Avto gol 0 

1       Rumeni kartoni  2 

0       Rdeči kartoni 0 

40       Dejanski čas igranja (min) 30 

57%       Posest (%) 43% 
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POVZETEK TEKME: 

 

V pričakovanju velikega derbija svetovnega prvenstva so nemški mediji poskrbeli za še bolj 

razgrete glave, saj Italijanom niso namenjali lepih besed, jim očitrali defenzivno igro, 

najstroţjo kazen proti Avstraliji in šli tako daleč, da so se dotaknili celo njihovega stila 

ţivljenja in seveda skušali ustvarjati dodaten pritisk ter tako pomagati domači reprezentanci.  

 

Prvi polčas bi lahko razdelili na tri različne dele. Prvih 20 minut je minilo v znamenju 

domačih. Nemci so vršili pritisk na Italijo ter predvsem z dolgimi ţogami poizkušali priti do 

gola. Italjani so zopet stali v za njih značilni nizki formaciji, kjer so nekje 20 metrov od gola 

stali vsi obrambni igralci, kot tudi vsi vezisti. Totti se je v fazi obrambe gibal nekje na 

polkrogu na svoji polovici, Toni pa se je vračal vse do sredinske črte, kar priča o tem, da so 

bili zelo obrambno naravnani. Tudi po izgubljeni ţogi so se neverjetno hitro spet postavili v 

fazo branjenja, kar je Nemcem onemogočalo napadanje. Napadati so poizkušali le z 

protinapadi, kjer je spet glavno vlogo igral Luca Toni, na katerega so letele vse ţoge, ta pa jih 

je spretno zadrţeval in jih delil nazaj do veznih igralcev ali na bok, kjer so se njegovi soigralci 

hitro priključevali. Tako igro jim je omogočala tudi dokaj visoka postavitev nemške zadnje 

linije, saj jih je v to prisilila nizka formacija Italije. Seveda spet ne moremo mimo dejstva, da 

je v obrambi kraljeval in izbijal vse visoke ţoge izkušeni kapetan Azzurrov, Fabio Cannavaro. 

 

Po 25. minuti se je slika nekoliko spremenila. Italijani so začeli igrati bolj kombinatorno, 

posledica tega je bila tudi večja posest ţoge v njihovih nogah (55%). S tem so si ustvarjali 

tudi priloţnosti in začeli biti nevarni za zadetek, saj so Nemce popolnoma odrezali od igre. 

Značilno je bilo napadanje po boku, kjer bočni igralci vtekajo v prostor ali pa se ţoge 

odigravajo nazaj do veznih igralcev, ki se hitro priključujejo v fazo napada. 

 

Zadnjih 10 minut je sledilo obdobje raztrgane igre. Nemci so uspeli izvesti par nevarnih akcij 

in tako Italijane prisilili k večji previdnosti. Tako je igra postala bolj uravnoteţena, sledilo pa 

je veliko napak in posledica tega je bil zelo hiter tempo igre, kjer so večinoma sredino igrišča 

kar preskakovali, toda izrazitejših akcij ni uspelo izvesti nobenemu. Igra med obema 16-

metrskima prostoroma je bolj ustrezala Italiji, ki je po dobljeni ţogi na sredini igrišča, skušala 

z par kratkimi podajami zadrţati posest in nato odigrati ţogo presenečenja, hitro direktno in 

dolgo ţogo do napadalcev, na polovico Nemcev. Tudi tako so do konca prvega polčasa še 

parkrat zapretili, toda zadetka niso uspeli doseči.  

 

Drugi polčas ni bil tako zanimiv kot prvi, saj se je čutila ţe utrujenost igralcev, kot tudi 

pomembnost tekme, saj nihče ni hotel preveč reskirati. Do 60. minute smo zopet gledali 

terensko premoč Nemcev, ki so prihajali tudi do lepih priloţnosti, vendar je vse poizkuse 

reševal Buffon, ki je gostitelje spravljal v obup. Italija je zopet igrala nizko in poizkušala z 

protinapadi preko obeh zadnjih bočnih igralcev, ki sta se neumorno vključevala v napad, 

predvsem Grosso, ki je bil prava nevarnost po levem boku. Izpostaviti velja še tri ključne 

igralce na tej tekmi in sicer Cannavara, ki je poveljeval obrambi, Tottija, ki je razigraval svoje 

moštvo in predvsem Pirla, ki je bil izjemen na tej tekmi, saj je začetnik vseh napadov Italije, 

veliko pretekel in se ponujal za ţogo. Z njim so se začele vse akcije modrih in bil je 

dobesedno po celem igrišču, kjer so ga soigralci iskali in mu podajali ţoge, da je reševal 

nastale situacije.  

 

Po 65. minuti so Italijani z zadrţevanjem ţoge in počasno igro na svoji polovici umirili in 

uspavali Nemce, ki niso bili več nevarni in so čakali bolj nizko ter se posvečali predvsem 

protinapadom. Tako so modri zadnjih 15 minut prevzeli pobudo in začeli pritiskati proti golu 



64 
 

ter upati na zadetek, ki bi jih popeljal v finale. Nemci so bili popolnoma odrezani od igre in 

igrali na podaljške, medtem ko so Italijani prebijali in napadali po obeh bokih. V 85. minuti so 

imeli izjemno priloţnost ena na ena z vratarjem, vendar se je slednji izkazal in tekma se je 

prevesila v podaljšek. 

 

Prvi podaljšek nam je postregel z izjemnimi 15. minutami nogometne igre, saj se je zgodilo 

več akcij, kot prej celo tekmo. Vsi so pričakovali zopet napad domačih, tako kot na začetku 

prvega in drugega polčasa, toda zgodilo se je prav nasprotno. V prvih dveh minutah so imeli 

Italijani dve izjemni priloţnosti za zadetek. Najprej je Gilardino po izjemnem prodoru zadel 

vratnico, takoj zatem pa še Zambrotta prečko. Sledil je neverjeten pritisk modrih, domačini so 

se panično branili. V prvih petih minutah Nemci niso prešli polovice igrišča, akcije nevarne 

za gol so se vrstile ena za drugo. Najbrţ je bil dogovor domačih, da bodo skušali zdrţati 

podaljške, igrati na protinapad, mogoče presenetiti nasprotnika in igrati na enajstmetrovke, v 

katerih so veljali za favorite, ker so bili domačini in ker so pred tem tako izločili tudi veliko 

Argentino. Veliko upov so polagali na vratarja Lehmanna, ki naj bi bil najboljši pri branjenju 

11-metrovk. Italijani so vedeli kaj si domačini ţelijo in tako v prvem podaljšku v ogenj poslali 

kar tri zelo ofenzivne igralce in sicer Tottija, Iaquinto in Gilardina. Ţeleli so doseči zadetek, 

preden bi prišlo do kazenjskih strelov. Igrali pa so še vedno zelo disciplinirano v fazi 

obrambe, saj so v tistem trenutku trije vezni igralci skrbeli za vso sredino igrišča. Nudili so 

podporo napadu ter se nizko k zadnji liniji vračali v obrambo. Tokrat so Gattuso, Pirlo in 

Perotta opravili izjemno delo. 

 

Po 10. minuti so Nemci le vzpostavili ravnoteţje in umirili Italijane. Tudi sami so postali 

malce bolj ofenzivni, toda priloţnosti ni bilo več, tako na eni, kot tudi na drugi strani. To je 

začutil selektor Italije, ki se ni predal in še vedno upal, da lahko zadanejo v podaljšku ter 

tekmo obrnejo v svojo korist. V 14. minuti podaljška je napravil še zadnjo menjavo in sicer je 

Perotto zamenjal Del Piero, kar je pomenilo, da bo Italija zadnjih 15 minut igrala s kar štirimi 

napadalci. Tega seveda ni pričakoval nihče, saj so bile obtoţbe, ki so letele na račun modrih, 

prav nasprotne. Tokrat je Lippi stavil vse, imel veliko poguma, tvegal veliko finale, toda hotel 

zadeti v drugem podaljšku. 

 

Zadnjih 15 minut tekme je bilo zopet izjemno razburljivih. Italija je pritisnila, Nemci so se 

branili in skušali pretiti iz protinapadov. S štirimi napadalci je bila Italija izjemno nevarna iz 

hitrih akcij po odvzeti ţogi, toda puščala veliko prostora od zadaj, kar so Nemci skušali 

izkoristiti. Kaj kmalu bi Lippi in njegovo moštvo bili kaznovani za prevelik pogum, saj je 

imel Podolski izjemno priloţnost, vendar je Italijo, kot mnogokrat poprej, zopet reševal 

najboljši vratar prvenstva Buffon. V drugem podaljšku je niti italijanske igre začel vleči Del 

Piero, ki je z vstopom poskrbel za sveţino in novo moč. Zadnjih 10 minut je minilo v 

znamenju hitrega tempa, veliko tekanja, polpriloţnosti na obeh straneh, saj je bilo veliko 

prostora prostega za izvedbe protinapadov. Ekipi stavita vse, se napadeta, obe zadnji liniji 

stojita zelo visoko, na sredini igrišča se sploh več ne igra. In ker velikokrat slišimo, da 

pogumne spremlja tudi sreča, se je ravno to tudi zgodilo. V 119. minuti je Italija po super 

moštveni akciji prišla do kota iz katerega je končno strla odpor Nemčije. Junak je bil Grosso. 

Seveda so domačini preostalo minuto hoteli izenačiti in vse sile prenesli v napad, toda ob 

odličnem Cannavaru jim ni uspelo izenačiti, zgodilo se je prav nasprotno. Italija je veliko 

prostora, ki so ga Nemci pustili, izkoristila za super hiter protinapad, kjer je ţoga od 

obrambnega igralca šla preko sredine do napadalcev in z vtekanjem Del Piera v 121. minuti 

uspela zapečatiti usodo Nemčije. Italija je prikazala izjemno napadalno in odlično igro, 

predvsem pa veliko poguma in si tako več kot zasluţila veliki finale proti njihovim največjim 

rivalom, Francozom. 
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IGRALNE SITUACIJE V FAZI NAPADA (PRILOŢNOSTI ITALIJE): 

 

NAPAD PO BOKU (PREDLOŢEK) 

 

Vtekanje zadnjega bočnega igralca  

 

 
Slika 62. 
 

Vtekanje po desnem boku 

 
Slika 64. 

 

Prodor zadnjega bočnega igralca in podaja v 

sredino 

 
Slika 63. 

 

Gol Grossa: akcija iz kota 

 
Slika 65. 
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GLOBINSKA PODAJA V KONICO 

NAPADA 

 

Dolga podaja na napadalca, podaja na 

tretjega, ki vteka 

 
Slika 66. 
 
Podaja v globino, povratna in strel 

 

 
Slika 68. 

 

 

 

Dolga podaja v konico napada, povratna in 

podaja na tretjega 

 
Slika 67. 

 

Dolga podaja na napadalca, povratna in 

podaja na drugega napadalca, ki vteka 

 
Slika 69.
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Dvakrat dvojna podaja z napadalcem 

 

 
Slika 70. 

 
Dolga podaja v konico napada, na tretjega, 

povratna in strel 

 
Slika 72. 

 

Dolga podaja v konico napada, povratna, na 

tretjega, prodor in strel 

 
Slika 71. 
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PROTINAPAD 

 

 

Po odvzeti ţogi takoj podaja naprej, povratna 

in spet dolga v napad, igralcem ki 

priključujejo 

Gol Del Piera: vključevanje iz druge linije 

 

 

 
Slika 73. 

 

Hitre podaje in hitro priključevanje v napad 

po osvojeni ţogi 

 
Slika 75. 

 
Slika 74. 
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Finale: 9. Julij 2006; Berlin / Olympiastadion; 69.000 obiskovalcev 

 

 ITALIJA         1 : 1    FRANCIJA                     

                                 Marco MATERAZZI 19`             Zinedine ZIDANE 7` (pen) 

 

IZVAJALCI 11-m.: 

 

Andrea PIRLO 21  

Marco MATERAZZI 23  

Daniele DE ROSSI 4  

Alessandro DEL PIERO 7   

Fabio GROSSO 3  

          Sylvain WILTORD 11   

          David TREZEGUET 20  

          Eric ABIDAL 3  

          Willy SAGNOL 19 

 

ITALIJA:                                                            FRANCIJA: 

 

[1] Gianluigi BUFFON (GK)  

[3] Fabio GROSSO  

[5] Fabio CANNAVARO (C)  

[8] Gennaro GATTUSO  

[9] Luca TONI  

[10] Francesco TOTTI (-61')  

[16] Mauro CAMORANESI (-86')  

[19] Gianluca ZAMBROTTA  

[20] Simone PERROTTA (-61')  

[21] Andrea PIRLO  

[23] Marco MATERAZZI  

 

Menjave:  

[12] Angelo PERUZZI (GK)  

[14] Marco AMELIA (GK)  

[2] Cristian ZACCARDO  

[4] Daniele DE ROSSI (+61')  

[6] Andrea BARZAGLI  

[7] Alessandro DEL PIERO (+86')  

[11] Alberto GILARDINO  

[13] Alessandro NESTA  

[15] Vincenzo IAQUINTA (+61')  

[17] Simone BARONE  

[18] Filippo INZAGHI  

[22] Massimo ODDO  

 

Trener: Marcello LIPPI 

 

 

[16] Fabien BARTHEZ (GK)  

[3] Eric ABIDAL  

[4] Patrick VIEIRA (-56')  

[5] William GALLAS  

[6] Claude MAKELELE  

[7] Florent MALOUDA  

[10] Zinedine ZIDANE (C)  

[12] Thierry HENRY (-107')  

[15] Lilian THURAM  

[19] Willy SAGNOL  

[22] Frank RIBERY (-100')  

 

Menjave:  

[1] Mickael LANDREAU (GK)  

[23] Gregory COUPET (GK)  

[2] Jean-Alain BOUMSONG  

[8] Vikash DHORASOO  

[9] Sidney GOVOU  

[11] Sylvain WILTORD (+107')  

[13] Mikael SILVESTRE  

[14] Louis SAHA  

[17] Gael GIVET  

[18] Alou DIARRA (+56')  

[20] David TREZEGUET (+100')  

[21] Pascal CHIMBONDA  

 

Trener: Raymond DOMENECH 
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ITALIJA: 

 

1-4-4-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCIJA:  

 

1-4-2-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 76. Začetna postavitev ITA:FRA 

 

Statistika tekme: 

 

Italija       Statistika Francija 

10       Streli 17 

3       Streli na gol 6 

1       Goli 1 

17       Prekrški 24 

24       Prekrški nad ekipo 15 

5       Koti 7 

1       Prosti streli 0 

0 / 0       11m 1 / 1 

4       Prepovedan poloţaj 2 

0       Avto gol 0 

1       Rumeni kartoni  3 

0       Rdeči kartoni 1 

39       Dejanski čas igranja (min) 32 

55%       Posest (%) 45% 
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POVZETEK TEKME: 

 

Obetal se nam je zelo razburljiv finale, saj sta igrali reprezentanci, ki sta med seboj največja 

rivala. Na eni strani so se Francozi najbolj ubadali z njihovim največjim zvezdnikom in enim 

najboljših igralcev nogometne igre sploh, Zinedinom Zidanom, ki je napovedal slovo od 

nogometa po odigranem finalu, na drugi strani pa Italijani, ki so imeli precej večje skrbi, saj 

jih je v domovini pretresal škandal poimenovan Calciopoli. Obojni so si seveda močno ţeleli 

zmage, Francozi za super slovo maestra Zidana, Italijani pa so verjeli, da lahko po letu 1982, 

ko jih je prav tako pretresal škandal, zopet stopijo na tron sveta. 

 

Tekma se je začela po notah Francije in ţe v 6. minuti šokirala Italijo. Materazzi je 

prodirajočega Maloudaja zrušil v kazenjskem prostoru, najstroţjo kazen pa je znal unovčiti 

Zidane. Italija je tako prejela sploh prvi gol na prvenstvu, če seveda odmislimo avtogol 

Zaccarda proti ZDA. Ampak to ni bilo najhuje, saj so se Italijani prvič znašli v situaciji, ko 

zaostajajo in lovijo rezultat. Tako smo pričakovali nekaj novega od Lippija in njegovih 

fantov. Sledila je izjemno slaba in raztrgana igra z majhno terensko premočjo Francozov. 

Toda po 15. minuti so se Azzurri le pobrali in začeli napadati. Iskali so priloţnosti z napadi 

preko bokov, veliko je bilo tudi igre ena na ena, ker so iskali prekinitve, iz katerih znajo biti 

še kako nevarni. Igrali so z višje postavljeno formacijo, česar do sedaj nismo bili vajeni, 

vendar so tokrat rezultat lovili in jim drugega ni preostalo. V prvih 20. minutah je bil najbolj 

aktiven Grosso, ki je bil zelo nevaren po levem boku in ki je edini skrbel za priloţnosti Italije. 

Stal je razmeroma zelo visoko za obrambnega igralca in igral zelo ofenzivno, kar se je kmalu 

tudi izplačalo. Ena izmed njegovih številnih akcij je končala v kotu iz katerega so Italijani ţe 

v 19. minut rezultat uspeli izenačiti. Za prejšnjo napako se je odkupil Marco Materazzi in tako 

poskrbel za mirnejše nadaljevanje svoje ekipe. Italija je takoj lahko spet prešla k svojemu 

staremu načinu igranja, Francozi pa niso znali izkoristiti vodstva, saj hitro izenačenje ni 

prineslo nemira v nasprotno ekipo. Italija tako začne spet igrati večinoma na Tonija, ki dobro 

zadrţuje ţogo. Vse ţoge gredo večinoma spet s Pirlotovih nog, v fazi branjenja pa največ 

postori tokrat izjemno motivirani Gattuso. V prve pol ure smo spremljali zanimivo tekmo, po 

tem pa začnejo Francozi zopet prevzemati pobudo in Italijane potisnejo na svojo polovico, v 

ţe nam znano nizko formacijo. Pretijo predvsem iz kotov, kjer je najbolj nevaren strelec 

Materazzi in Toni, ki iz enega poskusa zadane tudi vratnico. 

 

Posest ţoge je bila v prvem polčasu sicer na strani Italije (59:41%), vendar so večinoma igrali 

na svoji polovici. Francozi so uspeli priti do 25 metrov od gola, nato pa jim zgoščena 

formacija modrih ni dovolila priprave nevarnješih napadov. Najboljši posameznik je bil 

Grosso, ki je tudi v fazi branjenja opravil odlično delo in povsem zaustavil odkritje tega 

prvenstva, Riberyija. Zadnjih 5 minut Azzurri prevzamejo pobudo in postajajo vedno bolj 

nevarni, predvsem po bokih, saj se začne tudi Zambrotta po desnem boku vključevati v napad. 

Tako oba bočna branilca ustvarjata višek v napadu in povzročata nemalo teţav obrambi 

Francije. Galski petelini niso nevarni, ker se jim napadi ustavljajo ţe na 20. metrih od gola, 

zaradi nizke formacije modrih, ki so znali tudi uspešno zaustaviti Zidana. Italija igra na dolge 

ţoge, spremljamo pa predvsem odlično igro Cannavara v obrambi in Gattusa v sredini terena. 

Prvi polčas se tako konča z vtisom, da si Italija bolj ţeli zmage, saj je bila boljše moštvo na 

terenu. 
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Slika 77. Olimpijski stadion v Berlinu 

 

Na Sliki 76 je prikazan Olimpijski stadion v Berlinu, kjer je bilo odigrano finale svetovnega 

prvenstva v Nemčiji leta 2006. 

 

 

Drugi polčas sta si moštvi zamenjali vlogi. Francozi so prevzeli vajeti igre in bili gospodarji 

na igrišču. Razigral se je Henry, ki mu je veselje znova in znova preprečeval Buffon. Italija ne 

igra več tako kompaktno zadaj, puščajo več prostora, kar znajo Les Bleus izkoriščati, igrajo 

boljše in skušajo doseči zadetek. Pri Italiji je še vedno najbolj razigran Grosso, pretijo pa le iz 

prekinitev. Iz enega kota Toni celo doseţe zadetek, ki je bil kasneje razveljavljen. V 60. 

minuti pa popoln mrk Azzurrov. Francozi močno pritiskajo in potisnejo nasprotnika 

popolnoma na svojo polovico. Niso uspeli zadeti in po 10. minutah v 70. minuti Italijani le 

vzpostavijo ravnoteţje in umirijo igro. Glavno vlogo prevzame kreator igre Pirlo, ki začne 

dobro zadrţevati ţogo. Zopet spremljamo tudi super predstavo Cannavara, ki je bil najboljši 

obrambni igralec prvenstva in celo drugi najboljši igralec prvenstva. V tem letu je bil izbran 

tudi za najboljšega igralca leta, tudi po zaslugi odličnih predstav na tem svetovnem prvenstvu. 

Italija igra dolge ţoge na Tonija in Iaquinto, medtem ko Francozi poizkušajo predvsem s streli 

od daleč. Gledamo precej raztrgano igro, saj se srečanje pribliţuje koncu in nihče noče preveč 

reskirati. Zadnjih 10 minut spremljamo zopet manjši pritisk Francije, Italija igra predvsem po 

konceptu: dolga podaja Pirla na napadalca, povratna podaja in ţoga na bok ali v globino na 

drugega napadalca. Večjih priloţnosti do konca ne vidimo, čeprav se Francozi trudijo, vendar 

jim vedno zmanjka moči v zaključku. 
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Tako se tekma prevesi v podaljške in utrujenost igralcev je očitna, saj je to ţe druga tekma v 

nekaj dneh, ko bodo igrali 120 min. V prvem podaljšku ne vidimo nič razburljivega. Pri 

Francozih se končno razigra Zidane. Francozi imajo pobudo, napadajo, so nevarni, medtem 

ko Italijani stojijo na svoji polovici in niti ne skušajo napadati. Rešujeta jih zopet Cannavaro 

in Buffon, stojijo nizko in sedaj oni čakajo najstroţje kazni. Če bi bili Francozi v zaključkih 

bolj koncentrirani, do njih vsekakor ne bi prišlo. 

 

Na začetku drugega podaljška pa se zgodi moment, ki se bo vsakemu nogometnemu 

navdušencu za vedno vtisnil v spomin. Sicer nič nogometnega, ampak trenutek slabosti 

velikega človeka in enega najboljših nogometašev vseh časov. Zinedine Zidane dobi rdeči 

karton, ko z glavo v prsni koš udari Materazzija in tako pusti svoje moštvo trepetati za zmago 

v finalu svetovnega prvenstva. Francozi so pričakovali, kako bo dvignil zlati pokal, toda ţal, 

se je Zidane poslovil na precej ţalosten način, kar pa ne zmanjšuje njegovih prejšnjih 

doseţkov in vsakdo, ki je imel priloţnost gledati tega mojstra v ţivo, je lahko srečen, da je bil 

rojen v njegovi dobi. 

 

Nato so vsi pričakovali napad Italije, ki pa se ni zgodil. Francozi so ostali boljše moštvo na 

igrišču, vendar jim večjih priloţnosti ni uspelo ustvariti. Italija umirja igro, več drţi ţogo v 

svoji posesti in prisili tudi Francoze v previdnejšo igro. Do konca ne vidimo več priloţnosti, 

ekipi igrata samo še na protinapade in čakata na zaključek po najstroţjih kaznih. V napadu 

Italije igra samo Toni, Francozi pa drugi podaljšek odigrajo kar brez štirih ključnih igralcev, 

to so Vieira, Ribery, Henry, Zidane. 

 

Finale svetovnega prvenstva se tako odloči po 11-metrovkah. Nekateri se posluţujejo pojma 

»loterija« za najstroţje kazni, kjer so bili tokrat srečnejši ali bolj pripravljeni Italijani in 

zasluţeno dvignili zlati pokal. Edino enajstmetrovko je zgrešil Trezeguet, zadnji strelec 

odločilne 11-metrovke pa je bil najboljši igralec finala Grosso. Zinedine Zidane je bil na 

koncu izbran za najboljšega igralca prvenstva, kar je bila le slaba tolaţba za dejanje, ki ga je 

storil, pokal je zato visoko v zrak dvignil najboljši posameznik in kapetan Italijanov, Fabio 

Cannavaro. Ob prihodu v Rim je svetovne prvake pričakala kar 600.000 glava mnoţica. 

 

 
 

Slika 78. Fabio Cannavaro 

 

Na Sliki 77 je prikazan kapetan Italije Fabio Cannavaro, ko na Olimpijskem stadionu v 

Berlinu dviguje pokal za osvojen naslov svetovnih prvakov. 
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IGRALNE SITUACIJE V FAZI NAPADA (PRILOŢNOSTI ITALIJE): 

 

NAPAD PO BOKU (PREDLOŢEK) 

 

Dvojna podaja v sredini in podaja na bok 

 
Slika 79. 

 

Kombinacije podaj na boku, podaja v 

sredino, sledi direktna v globino 

 
Slika 81. 

Vtekanje po desnem boku 

 
Slika 80. 

 

Prodor Grossa po levem boku in vtekanje 

istega igralca do predloţka 

 
Slika 82.
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Zopet vtekanje Grossa po levem boku in 

prodor do predloţka 

Dolga podaja v konico napada, sledi podaja 

na bok in predloţek 

 
Slika 83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 84. 
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GLOBINSKA PODAJA V KONICO 

NAPADA 

 

 

Po povratni podaji na tretjega sledi dolga 

podaja v globino na napadalca, ki vtekata 

 
Slika 85. 

 

Prodor in dvojna podaja ter podaja v konico 

napada 

 
Slika 87. 

Po dvojni podaji sledi dolga podaja v konico 

napada 

 
Slika 86. 

 

Po povratni podaji sledi dolga podaja v 

konico napada 

 
Slika 88. 
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GLAVNE LASTNOSTI IGRE ITALIJANSKE REPREZENTANCE 

 
 IZREDNO DISCIPLINIRANA MOŠTVENA IGRA, BREZ ZVEZDNIŠKIH 

POSAMEZNIKOV (Popolnoma samostojna odločitev selektorja pri izboru igralcev). 

 

 ODLIČNA FAZA OBRAMBE (Nizko postavljanje zadnje linije, nizka formacija 

celotnega moštva, vezna linija zelo nizko in blizu zadnje linije, vračanje napadalcev na 

svojo polovico). 

 

 IZREDNE INDIVIDUALNE SPOSOBNOSTI BRANILCEV IN VRATARJA 

(Cannavaro; Buffon). 

 

 * HITRO PREHAJANJE V FAZO NAPADA (Takoj po odvzeti ţogi podaja 

naprej in priključevanje, vtekanje – predpogoj za uspešen protinapad) IN 

OBRATNO (Takoj po izgubljeni ţogi prehajanje celotnega moštva v obrambno 

formacijo). 

 

 * TAKTIČNA IGRA: TAKOJ PO ODVZETI ŢOGI DIREKTNA DOLGA 

ŢOGA V KONICO NAPADA (Individualna sposobnost Tonija, da zadrţi ţogo in 

počaka vezne igralce, da se priključijo in vključijo v fazo napada). 

 

 * IZJEMNO VKLJUČEVANJE OBEH ZADNJIH BOČNIH IGRALCEV 

(Grosso in Zambrotta, ki ustvarjata presenečenje iz drugega plana, višek igralcev 

v fazi napada in skrbita za napadanje po bokih). 

 

 ZA RAZIGRAVANJE MOŠTVA SKRBI EN IGRALEC (Pirlo-»playmaker«). 

 

 ODLIČNA PRIPRAVLJENOST IN UIGRANOST PRI PREKINITVAH TER 

IZKORIŠČANJE LE-TEH ZA DOSEGANJE ZADETKOV (Z igro 1 : 1 izsiljevanje 

prekrškov v nevarni coni in odlično skakanje pri kotih). 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Najpomembnejše lastnosti v fazi napada Italije, ki so bile naše vodilo za sestavo taktike v 

fazi obrambe. 
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6.0  METODIKA UČENJA 

Metodika učenja v fazi obrambe sloni na analizi nasprotnikovega napada, kar je v našem 

primeru ekipa Italije. To smo ţe postorili, ko smo iz igre italijanske reprezentance, izvlekli 

tipične sestavne situacije v napadu. 

 

Na osnovi analize tekem nasprotnika, lastne strategije moštva in sposobnosti igralcev, trener 

pripravi ustrezno taktiko, tako da igralcem predstavi ustrezne rešitve oziroma ideje (taktične 

zamisli), kako bodo reševali določene situacije v igri. 

 

V nadaljevanju bomo s pomočjo situacijske metode in metode igre, z uporabo igralnih situacij 

in igralnih oblik, poskušali prenesti nekatere taktične zamisli, za določene sestavne situacije, v 

metodično učenje, saj se trener lahko le tako pribliţa končni obliki igre. 

 

 

 

LEGENDA: 

 

OBRAMBNI IGRALEC                      

 

GIBANJE IGRALCA             

 

GIBANJE IGRALCA Z ŢOGO      

 

STREL PROTI VRATOM        

 

POT ŢOGE 

 

ŢOGA 

ODVZETA ŢOGA                            

NAPADALEC                                            

 

ČRTA OMEJITVE PROSTORA      - - - - - - - - - -  

ŢOGE                                                   

 

STOŢEC                                                 

 

TRENER                                                 C 

 

JOKER                                                    X 
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6.1 TIPIČNE IGRALNE SITUACIJE – PROTINAPAD 

 

 
Slika 89: Primer proti ZDA 

 

 
Slika 91: Primer proti Nemčiji 

 

 

 
Slika 90: Primer proti Češki 
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Za preprečevanje protinapadov imamo dve moţnosti in sicer:  

a) prekinitev protinapada na nasprotnikovi polovici oz. takoj po izgubljeni ţogi; 

b) prekinitev protinapada na svoji polovici oz. vračanje in postavitev v osnovno 

defenzivno formacijo. 

 

a) V tem primeru ima ekipa ţogo v posesti in posledično se zadnja obrambna vrsta pomakne 

bliţje k nasprotnikovemu golu ter tako »odpira« prostor za protinapad. Ko ekipa ţogo izgubi, 

ima nasprotnik idealno priloţnost izvesti hiter protinapad. Ekipa, ki je ţogo izgubila, lahko 

takoj napade nasprotnika in zgosti prostor okoli ţoge ter z agresivnostjo prepreči podajo v 

globino za hrbet obrambnim igralcem. V tem primeru mora ekipa delovati usklajeno, saj 

morajo vsi sodelovati pri borbi za izgubljeno ţogo, obrambna linija pa paziti in se pravilno 

postaviti ob predpostavki, da nasprotniku preboj le uspe. Ključno je sodelovanje napadalcev z 

vezisti ob oţanju prostora in agresivnem napadanju okoli ţoge ter pravilna postavitev 

obrambne linije z varovanjem. 

 

b) Druga moţnost preprečitve protinapada je, ko ekipa ţogo izgubi, ne napade nasprotnika 

takoj in agresivno, vendar svoje moči usmeri v vračanje na svojo polovico, na zgostitev 

prostora pred svojim golom ter šele na to, v postavljeni obrambni formaciji, na odvzemanje 

ţoge. Tudi tukaj mora biti ekipa usklajena, predvsem pa disciplinirana. Ključnega pomena je 

taktično znanje v fazi defenzive, saj se morajo vsi igralci čimhitreje vrniti na svoje mesto na 

svoji polovici igrišča in postavljanje v osnovno formacijo. 

 

V obeh primerih, če nasprotniku protinapad uspe, je zadnja linija najbolj pod pritiskom, saj so 

edina ostala »varovalka« pred golom, zato je skupinska taktika zadnjih štirih igralcev zelo 

pomembna in vsak trener bi moral nameniti poseben poudarek na treningu, za uigravanje 

obrambne vrste. 

 

Primer vaj:  

 

1) IGRALNE SITUACIJE V FAZI BRANJENJA – SKUPINSKA TAKTIKA 

 

 
Skica 1 

 

Linija gibanja 4 : 0 v fazi branjenja. 

 

CILJ: komunikacija, opazovanje, ohranjanje 

medsebojne razdalje, varovanje in postavitev 

zadnjih štirih v vrsto. 

 

OPIS: Pet klobučkov je postavljenih nekje na 

polovici igrišča in vsak klobuček ima svojo 

številko. Trener zavpije številko in igralci 

napadejo ta klobuček. Najbliţji igralec 

napade klobuček, ostali pravilno varujejo in 

oţajo prostor. 
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Linija gibanja obrambne in zvezne vrste 8 : 6 

v fazi branjenja. 

 

CILJ: sodelovanje obrambne in zvezne vrste 

v fazi obrambe. 

 

OPIS: Pasivno pokrivanje obrambnih, 

medtem ko si napadalci podajajo ţogo med 

seboj. Pravilno pokrivanje, varovanje in 

oţanje obrambnih.  

Skica 2 

 

 

2) IGRALNE SITUACIJE V FAZI BRANJENJA – MOŠTVENA TAKTIKA 

 

 
Skica 3 

 

 

 

 

 

Linije gibanja 10 : 0 v fazi branjenja 

celotnega moštva. 

 

CILJ: osnovna postavitev in komunikacija 

moštva v fazi branjenja. 

 

OPIS: Trener daje znak, pri katerem stoţcu je 

ţoga. Pravilno pokrivanje, varovanje in 

oţanje moštva. Ohranjanje osnovne 

postavitve, ki je pomembna pri odvzemanju 

ţoge na svoji polovici ob protinapadih. 
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Linije gibanja moštva ob kratkih in dolgih 

podajah 10 : 10 v fazi branjenja. 

 

CILJ: komunikacija moštva ob začetku 

nasprotnikovega napada v fazi branjenja v 

primeru dolgih ali kratkih podaj vratarja. 

 

OPIS: Ekipi sta v obrambnih postavitvah 1 : 

4 : 4 : 2 in 1 : 4 : 3 : 3. Igro začne vratar, ki 

dobi navodila od trenerja, kako naj izvede 

začetni udarec (dolga podaja po zraku v 

konico napada ali kratka podaja obrambnemu 

igralcu). Nasprotnik kar najhitreje napade, 

vendar je igra pasivna, še vedno samo 

vadimo pokrivanje in oţanje prostora.  

Skica 4 

 

 

3) IGRALNE OBLIKE V FAZI BRANJENJA – SKUPINSKA TA 

 

 

 
Skica 5 

 

 

 

 

 

Linije gibanja zadnje obrambne vrste, 

aktivna igra 3 + 1 : 3 (obramba-napad). 

 

CILJ: vračanje zadnjega bočnega branilca in 

preprečevanje napada. 

 

OPIS: Trener odigrava z napadalci, ki mu 

vedno ţogo vrnejo. Obramba je do tega 

trenutka še pasivna in samo pokriva 

napadalce. Ko se trener odloči in da znak za 

aktivno igro, s tem pošlje impulz 

obrambnemu igralcu na strani, da se v šprintu 

vključi v igro, pomaga obrambi in s tem 

skuša preperečiti napad.  

 

Več variacij: 3 + 2 : 3, 3  +  2 : 3  +  1… 
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Igra 4 : 4 v omejenem prostoru. 

 

CILJ: odvzemanje ţoge in vadba »pressinga« 

 

OPIS: Ena ekipa drţi posest ţoge, druga 

skuša čimprej ţogo izbiti iz prostora. Namen 

vaje je »pressing« na igralca z ţogo in 

čimhitrejše odvzemanje le-te. V tej igralni 

obliki je zelo pomembna komunikacija 

obrambnih, varovanje, sodelovanje in 

»timing« »pressinga«.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skica 6  

 

 
Skica 7 

 

 

 

 

 

Igra 3 : 3 v omejenem prostoru na robu 

kazenskega prostora.  

 

CILJ: odvzemanje ţoge in hiter prehod v 

zaključek napada.  

 

OPIS: Trener poda ţogo obrambnim 

igralcem, ki si skušajo ţogo med seboj podati 

vsaj desetkrat, s tem da imajo pogoj dva 

dotika. Naloga napadalcev je ţogo odvzeti in 

čimhitreje preiti v kazenski prostor, kamor 

obrambnim ni dovoljeno ter napad zaključiti. 

Obrambni igralci si morajo ţogo z agresivno 

igro zopet čimhitreje priboriti nazaj v 

štirikotniku.  
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4) IGRALNE OBLIKE V FAZI BRANJENJA – MOŠTVENA TAKTIKA 

 

 

 
Skica 8 

 

 

 

 

 
Skica 9 

 

 

Igra 7 : 7 + vratarja v omejenem prostoru s 

sredinjsko linijo.  

 

CILJ: preprečevanje podaje v napad in 

izvedbe protinapada. 

 

OPIS: Ena ekipa drţi posest ţoge po 

celotnem igrišču in ne napadajo na gola. 

Imajo neomejeno število dotikov. Druga 

ekipa ţogo odvzame in z dvema ali največ 

tremi podajami, spravi ţogo čez sredinjsko 

linijo ter napada na gol na drugi polovici. V 

napadalni polovici imajo le dva dotika in 

skušajo čim hitreje zadeti gol, kar jim prinese 

točko. Obrambni igralci morajo takoj po 

izgubljeni ţogi preperečiti podajo v 

napadalno polovico, tako da vršijo pressing 

in oţajo prostor ali se čimprej vrniti v 

obrambno polovico ter tako postaviti 

obrambo, zoţati prostor pred golom in 

skušati ţogo spet odvzeti. Če jim to uspe na 

kakršenkoli način in zopet zaigrajo posest so 

dosegli točko.  

 

 

Igra 6 + 1 : 7 (obramba + jocker-napad) v 

omejenem prostoru na polovici igrišča.  

 

CILJ: hitro vračanje na svojo polovico in 

preprečevanje protinapada. 

 

OPIS: Če gre obrambna ekipa preko zadnje 

linije s pomočjo jockerja, ki se giba samo po 

liniji, dobi točko. Napadalci ţogo odvzamejo 

ter napadejo na gol. Ob tem se tudi jocker 

vključi v igro kot napadalec in dobimo igro 6 

: 8. Stoţci označujejo linijo do kam naj bi se 

obrambna linija vrnila in zaustavila napad ter 

naj se ne bi vračala globlje nazaj. Če uspe 

obrambi izbiti ţogo, se igra prekine in se 

zopet začne na drugi polovici s posestjo 

ţoge. V veljavi je venomer tudi pravilo 

prepovedanega poloţaja.  
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6.2  TIPIČNE IGRALNE SITUACIJE – PRIPRAVA IN ZAKLJUČEK NAPADA 

PO BOKU 

 

 

 
Slika 92: Primer proti Gani 

 

 

 
Slika 94: Primer proti Ukrajini 

 

 

 
Slika 93: Primer proti Avstraliji 

 

 
Slika 95: Primer proti Franciji 
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Napad po boku je raznovrsten napad, saj lahko pridemo do zaključka na več načinov. Italijani 

so do predloţkov prihajali predvsem po prodorih, dvojnih podajah, utekanjih zadnjih bočnih 

igralcev ali utekanjih za hrbtom lastnega igralca, dolgih diagonalnih podajah in s pomočjo 

dolgih globinjskih podaj na napadalca, ki je nato ţogo preusmeril na bok.  

Kako preprečiti nekatere načine napada bomo poizkušali prikazati pod tem poglavjem, ostale 

so domena naslednjih poglavij, kjer se bomo osredotočili konkretno samo na ta način napada.  

S pomočjo igralnih situacij bomo sestavili vaje, kako prekiniti določene načine napada, po 

katerih so Italijani prihajali do zaključka oz. do predloţka. Z igralnimi oblikami se bomo 

pribliţevali pravi igri in skušali uigravati ekipo proti vsem vrstam napadov po boku, saj jih 

bomo ţe prej pripravili, kako odreagirati v določeni situaciji ter tako vadili tudi skupinsko in 

moštveno taktiko proti takemu napadu. 

 

 

Primer vaj: 

 

 

  1) IGRALNE SITUACIJE V FAZI BRANJENJA – SKUPINSKA TAKTIKA 

 

 

 
Skica 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predloţki v kazenski prostor 4 : 0. 

 

CILJ: postavljanje, varovanje in izbivanje 

ţog na stran. 

 

 

 

 

 

 

Predloţki v kazenski prostor 4 : 2. 

 

OPIS: Modifikacija prejšnje vaje, predloţek 

iz vodenja. Dodamo dva napadalca, zopet je 

cilj postavljanje, varovanje, izbivanje ţog na 

stran in pokrivanje napadalcev. 

 

Več variacij: dodajamo obrambne igralce in 

napadalce po svoji volji +(vključitev vezne 

linije…). 
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Skica 11 

 

 

 

 
Skica 12 

 

 

 

 

 

Pasivno pokrivanje in usmerjanje na bok 1 : 

1 v koridorjih. 

 

CILJ: usmerjanje napadalca iz smeri vrat. 

 

OPIS: Na polovici igrišča imamo 4 koridorje 

označene s stoţci. Uporabljamo samo 

stranska dva, saj vadimo napad po boku. V 

levem koridorju imamo igro 1 : 1, kjer 

poizkuša obrambni igralec samo usmeriti 

napadalca izven označenega koridorja. 

Kasneje lahko dodamo tudi aktivno igro, kjer 

obrambni skuša ţogo tudi izbiti, napadalec pa 

preiti v kazenski prostor, kamor obrambni ne 

sme več in zaključiti napad. Druga varijanta 

je na desni strani, kjer lahko dodamo še 

vključitev centralnega branilca v koridor in 

igro 2 : 1, kjer vadimo še varovanje na strani 

in preprečitev predloţka. 

 

 

 

 

 

Linija gibanja v fazi branjenja obrambne 

vrste 4 : 1, ko gre ţoga na bok. 

 

CILJ: osnovna postavitev štirih v vrsto s 

pritiskom na boku. 

 

OPIS: Trener izmenično pošilja ţogo na levo 

ali desno stran do napadalca, ta pa z dolgo 

podajo zaposli soigralca na drugi strani, ki 

povede ţogo par metrov naprej. Obrambna 

linija takoj ob dolgi ţogi reagira in se postavi 

v fazo branjenja, tako kot jim narekujejo 

stoţci na igrišču. Najbliţji igralec vedno 

napade napadalca, vsi ostali se postavijo v 

varovanje in sicer tvorijo obliko črke L. 
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Skica 13 

 

 

 

 
Skica 14 

Preprečevanje dvojne podaje na boku. 

 

OPIS: Gibanje dveh obrambnih igralcev ob 

dvojni podaji napadalcev. S številko 2 so 

označena gibanja, če dvojna podaja uspe. 

Obrambna igralca sta pasivna. 

 

 

 

 

Prevzemanje in pokrivanje napadalca, ki 

vteka za hrbtom soigralca. 

 

Več variacij: dodamo še dva napadalca in 

obrambno vezno linijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preprečevanje podaje na tretjega igralca pri 

pripravi in zaključku napada po boku.  
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2) IGRALNE SITUACIJE V FAZI BRANJENJA – MOŠTVENA TAKTIKA 

 

 

  

Linije gibanja v fazi branjenja celotnega 

moštva 10:0, ko je ţoga v obrambni polovici 

na boku. 

 

CILJ: oţanje in pravilno postavljanje moštva, 

kadar je ţoga na boku. 

 

OPIS: Igrišče razdelimo na prostore, kot je 

prikazano na sliki. Postavimo moštvo v 

osnovno postavitev ter označimo 4 stranske 

prostore v obrambni polovici s številkami od 

1 do 4. Trener nato zavpije določeno 

številko, kar pomeni, da se napadalec z ţogo 

nahaja v tem prostoru. Moštvo pravilno 

odreagira.  

Skica 15 

 

 

  

3) IGRALNE OBLIKE V FAZI BRANJENJA – SKUPINSKA TAKTIKA 

 

 

 
Skica 16 

Igra 2 : 1 v kvadratu + igra 2 : 1 po 

predloţku. 

 

CILJ: izbijanje ţog ob predloţkih z boka. 

 

OPIS: Na polovici igrišča imamo na vsaki 

strani omejen prostor 10 x 10m. V tem 

prostoru je igra 2 : 1 z neomejenim številom 

dotikov. Ko napadalca izigrata obrambnega, 

se eden od njiju odloči in steče po boku ter 

pošlje predloţek v sredino. Obrambni deluje 

samo v kvadratu in skuša odvzeti ţogo. Ob 

predloţku je zopet igra 2 : 1, kjer skuša en 

obrambni ţogo izbiti, napadalca pa doseči 

gol. Vaja se ponovi z druge strani. Če 

obrambni ţogo odvzame, takoj sledi akcija 

na drugi strani.  

 

Več variacij: po predloţku igra 4 : 2 ali 4 : 3 

(napad-obramba). 
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Skica 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igra 4 : 4 v omejenem prostoru + 1 napadalec 

v kazenskem prostoru. 

CILJ: preprečevanje predloţkov. 

OPIS: Na strani igrišča imamo omejen 

prostor 40 x 20 mterov. Napadalci pošlejo 

dolgo ţogo do obrambnih in v trenutku, ko 

branilec ţogo sprejme stečejo vsi v prostor. 

Branilci skušajo doseči mali gol, s tem da 

imajo pogoj, da pred strelom med seboj 

napravijo vsaj 5 podaj. Če jim napadalci 

ţogo odvzamejo, skušajo čimprej priti do 

predloţka in zaposliti napadalca, ki čaka v 

kazenskem prostoru.  

2 točki za obrambo: zadetek v mali gol. 

1 točka za obrambo: po izgubljeni ţogi 

preprečijo napadalcem predloţek in zopet 

dobijo ţogo v svojo posest. 

2 točki za napad: doseţejo gol po predloţku. 

1 točka za napad: pridejo do predloţka, toda 

ne doseţejo zadetka. 

Več variacij: na manjšem prostoru je lahko 

tudi igra 2 : 2 + 1 ali samo 2 : 2 brez 

napadalca v kazenskem prostoru ter brez 

golov in vratarjev in točkujemo samo posest 

ţoge za napad ter odvzem in izbijanje ţoge 

za obrambo. 

 

 

 

Igra 6 : 6 + 1 v omejenem prostoru na 

polovici igrišča, z dvema stranskima 

prostoroma. 

 

CILJ: preprečevanje predloţkov ali pravilna 

postavitev ter izbijanje ţoge, če do njih pride. 

 

OPIS: Igra se neomejeno število dotikov, 

jocker igra na prvo. V stranskem prostoru je 

igra 2 : 1 (napad-obramba). Gol doseţen iz 

igre v sredinjskem prostoru se točkuje z eno 

točko, gol doseţen iz stranskega prostora po 

predloţku (velja samo z udarcem z glavo ali 

volej udarcem) se točkuje z dvema točkama. 

Po predloţku ima ekipa max dva dotika in 

strel, če ne gol velja samo eno točko. 

 

Skica 18
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4) IGRALNE OBLIKE V FAZI BRANJENJA – MOŠTVENA TAKTIKA 

 

 

 
Skica 19 

 

 

 

 
Skica 20 

 

 

Igra 4 : 2 + : 4 + 4 jockerji, z dvema 

sredinskima in štirimi stranskimi prostori. 

 

CILJ preprečevanje predloţkov ali pravilna 

postavitev ter izbijanje ţoge, če do njih pride. 

 

OPIS: Štirje igralci v prostoru morajo med 

seboj narediti vsaj 5 podaj. Igra se na dva 

dotika in sicer s podajo na tretjega. Po petih 

podajah sledi podaja na prvo enemu jockerju 

na bok. Eden od ekipe se vključi čez sredino, 

eden pa k jockerju na bok. To v nobenem 

primeru ne sme biti igralec, ki je podal 

jockerju v stranski prostor. Tako imamo v 

napadalni polovici igro 3 : 4 ter v stranskem 

prostoru igro 2 : 1 do predloţka. Doseţen gol 

je točka, drugače igrajo igro 3 : 4 vse do gola 

ali dokler nasprotnik ne pride v posest ţoge. 

Nato se vsi vrnejo na svoja mesta in vaja se 

ponovi z druge strani. 

 

 

 

 

Igra 7 : 7 + 6 jockerjev z dvema stranskima 

prostoroma. 

 

CILJ: preprečevanje predloţkov ali pravilna 

postavitev ter izbijanje ţoge, če do njih pride. 

 

OPIS: Na igrišču imamo dva stranska 

prostora, kjer so štirje jockerji. Ti delujejo 

vsak samo na polovici tega prostora. Vedno 

igrajo samo z enim dotikom, razen ko hočejo 

poslati predloţek v sredino imajo dva dotika. 

V sredini je igra 7 : 7 + 2 jockerja. Igra se 

igro prva-prosta. Gol doseţen iz sredinskega 

prostora je ena točka, gol iz stranskega 

prostora, po predloţku jockerja, se točkuje z 

dvema točkama.  
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6.3  TIPIČNE IGRALNE SITUACIJE – PRIPRAVA IN ZAKLJUČEK NAPADA 

PO PODAJI V GLOBINO V KONICO NAPADA 

 

 
Slika 96: Primer proti Gani 

 

 

 
Slika 98: Primer proti Ukrajini 

 

 
Slika 97: Primer proti Avstraliji 

 

 

 
Slika 99: Primer proti Nemčiji 
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Italijani so se skozi celotno prvenstvo posluţevali dolgih in globinskih podaj v konico napada, 

predvsem na Luco Tonija, ki je s svojo močjo znal ţogo ustaviti in zadrţati ter kasneje 

zaposliti svoje soigralce. Največkrat so sledile podaje na bok, povratne podaje do vezistov, ki 

so se vključevali iz druge linije in tako prihajali do strela ali enostavno igra 1 : 1 napadalca, 

ker je bil največkrat poslan v ogenj iz protinapadov. Reprezentanca Italije je to izkoriščala 

zelo dobro, saj so venomer stali zelo nizko in z dolgo ţogo zaposlili njihovega napadalca, ki 

je bil sposoben toliko ţogo zadrţati, da se je lahko celotno moštvo pomaknilo naprej v napad.  

 

Pred takim napadom se lahko ubranimo, če ţe v začetku skušamo preprečiti podajo na 

napadalca. Če nasprotniku to vendarle uspe, moramo napadalca pravilno pokriti, z 

varovanjem ali včasih na njemu celo podvajati obrambne igralce. Paziti moramo na 

vključevanje veznih igralcev, ki prihajajo na povratno podajo, ki je v tem primeru 

najnevarnejša za naš gol, saj je velikokrat po tej podaji ogromno prostora za strel. 

 

Kako ravnati ob takem napadu bo naše naslednje poglavje. Najprej skušamo preprečiti 

povratno podajo in sicer tako, da je naša vezna linija dovolj pozorna in se vrne blizu zadnje 

linije ter tako zoţi prostor okoli napadalca. Če nasprotniku vseeno uspe odigrati povratno 

podajo in se naši vezisti ne vrnejo dovolj hitro, mora najbliţji obrambni igralec zapustiti 

zadnjo linijo in skočiti v blok vezistu, ki skuša streljati na gol, ostali branilci ga varujejo, 

oţajo prostor okoli ţoge ter pokrivajo ostale napadalce. Tako zadnja linija igra tudi v primeru, 

da vezisti vodijo ţogo proti golu in skušajo streljati. Ob vsem tem ne smemo pozabiti na 

varovanje, saj ob vključevanju igralcev iz druge linije lahko izpademo. Tako vedno najbliţji 

obrambni pokrije napadalca na katerega gre ţoga, ostali se postavijo v varovanje v obliki 

trikotnika in tako imajo pod nadzorom tudi vtekanje nasprotnika, saj so postavljeni bolj nazaj 

proti golu in imajo čas prestreči podajo ali pokriti vtekajočega igralca. 

 

Primer vaj: 

 

1) IGRALNE SITUACIJE V FAZI BRANJENJA – SKUPINSKA TAKTIKA 

 

 
Skica 21 

Linija gibanja v fazi branjenja obrambne 

vrste 4 : 0. 

 

CILJ: postavitev, pokrivanje, varovanje in 

oţanje zadnje vrste. 

 

OPIS: Imamo štiri stoţce in sredinska dva sta 

označena s številkama 1 in 2. Trener daje 

znak, kateri stoţec je treba napasti.  

 

Več variacij: Namesto stoţcev lahko 

uporabimo tudi igralce, ki vodijo ţogo proti 

zadnji liniji ali pa trener pošilja dolge ţoge 

na zadnjo linijo, ki mora skakati. 
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Skica 22 

 

 

 
Skica 23 

 

 

 

 

 

 

Pravilno pokrivanje, varovanje, postavitev in 

oţanje prostora pri podaji v globino v konico 

napada. 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilno pokrivanje, varovanje, postavitev in 

oţanje prostora pri podaji z boka v konico 

napada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilno pokrivanje, varovanje in oţanje 

prostora pri podaji v konico napada ob tem, 

ko se iz druge linije v napad vključuje tudi 

eden izmed veznih igralcev. 
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Linija gibanja v fazi branjenja obrambne 

vrste 4 : 5 (obramba - napad). 

 

CILJ: postavitev obrambne vrste pri podaji v 

konico napada. 

 

OPIS: Pravilno pokrivanje, varovanje in 

oţanje prostora pri: podaji v konico napada 

(št. 1); pri povratni podaji veznemu igralcu 

(št. 2); in pri vključevanju drugega veznega 

igralca v napad (št. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skica 24  

 

 

2) IGRALNE SITUACIJE V FAZI BRANJENJA – MOŠTVENA TAKTIKA 

 

 

  

Postavitev pri preprečevanju podaje v 

globino v konico napada, z zoţevanjem 

prostora okoli veznega igralca z ţogo. 

 

Skica 25 
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Pokrivanje in oţanje prostora, ko je bila ţoga 

podana v globino na napadalca. Sodelovanje 

obrambne in vezne vrste, pri podvajanju na 

napadalcu. 

 

 

Skica 26 

 

 

 

3) IGRALNE OBLIKE V FAZI BRANJENJA – SKUPINSKA TAKTIKA 

 

 

 
Skica 27 

 

 

 

 

 

Igra treh ekip 4 : 4 : 4 v treh prostorih. 

 

CILJ :  odvzemanje ţoge in preprečevanje 

podaje v globino. 

 

OPIS :  Omejen prostor 50 x 30m z 

sredinjskim prostorom, ki je oţji. Dve ekipi 

sta razporejeni vsaka v svojem zunanjem 

prostoru, medtem ko tretja ekipa skuša priti 

do ţoge in sicer gresta dva igralca v zunanji 

prostor, kjer je ţoga, dva čakata v 

sredinjskem prostoru. Ekipa, ki ima ţogo igra 

posest, neomejeno število dotikov, med seboj 

morajo napraviti vsaj 5 podaj. Ko to storijo, 

pošljejo ţogo preko sredinjskega prostora v 

drugi zunanji prostor do druge ekipe, ki nato 

zopet igra posest. Branilci nato vloge 

zamenjajo in sicer igralca iz sredine napadeta 

ekipo z ţogo, druga dva se postavita v 

sredinjski prostor. Dva igralca od tretje ekipe 

skušata vzeti ţogo ţe v prvem prostoru, 

druga dva to skušata storiti pri podaji do 

druge ekipe. Če jim to uspe, se ekipa, ki ţogo 

izgubi, postavi v poloţaj branilcev. 
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Skica 28 

 

 

 
Skica 29 

 

 

 

 

 

Igra 3 + 2 : 4 (napad - obramba) s sredinsko 

linijo.  

 

CILJ: preprečevanje podaj v globino, 

pravilno pokrivanje, varovanje in oţanje 

prostora v fazi branjenja ob številčni premoči 

napadalcev. 

 

OPIS: V trenutku, ko vezist poda ţogo v 

napad, se vsi trije vključijo v igro. Nato 

imamo igro 4 : 5, kjer napadalci skušajo 

doseči gol, obramba pa ţogo izbiti ali jo 

osvojiti ter prečiti linijo na sredini igrišča in 

tako doseči točko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igra 4 : 4 + 2 jockerja (na linijah), z tremi 

prostori. 

 

CILJ: preprečevanje podaj v globino in strela 

na gol po povratni podaji. 

 

OPIS: Podaja na jockerja mora biti izvedena 

na prvo, drugače v igri ni omejitev. Jocker 

ima dva dotika. Točko doseţemo po podaji 

na jockerja, slediti mora povratna podaja in 

strel na gol. Po povratni podaji ima vsak 

igralec en dodatni dotik pred strelom na gol.  
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4) IGRALNE OBLIKE V FAZI BRANJENJA – MOŠTVENA TAKTIKA 

 

 

 

 

 
Skica 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igra 7 : 7 + 8 jockerjev v omejenem prostoru 

na polovici igrišča. 

 

CILJ: preprečevanje podaj v globino in strela 

na gol po povratni podaji. 

 

OPIS: Igra v sredini je brez omejitev, jockerji 

igrajo obvezno z enim dotikom ţoge. Gol 

doseţen normalno iz igre se točkuje z eno 

točko, gol doseţen po povratni podaji 

jockerjev, ki stojijo za golom, se točkuje z 

dvema točkama. Po povratni podaji jockerja 

za golom, mora biti obvezno tudi strel na 

prvo, drugače se ne točkuje z dvema 

točkama. Jockerji ob straneh so samo pomoč 

pri igri.  
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6.4  TIPIČNE IGRALNE SITUACIJE – VTEKANJE ZA HRBET ALI 

VKLJUČEVANJE IZ DRUGE VRSTE V PRIPRAVI IN ZAKLJUČKU 

NAPADA

 

Slika 100: Primer proti Gani 

 

 

 
Slika 102: Primer proti Franciji 
 
 

 
Slika 101: Primer proti Češki 
 
 

 
Slika 103: Primer proti ZDA 
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Vtekanje za hrbet in vključevanje iz druge vrste vezistov nasprotne ekipe sta dve različni 

situaciji. Vendar ko pridemo do faze obrambe sta si situaciji precej podobni in postavljanje ter 

reagiranje branilcev je skorajda enako. Pri vtekanju za hrbet morajo biti predvsem bočni 

igralci zelo pozorni, saj se le malokrat zgodi, da bi se ta situacija zgodila po sredini, kjer je 

prostor ponavadi najbolj zoţan. Vključevanje iz druge vrste se največkrat dogaja ob 

protinapadih ali ob globinjskih ţogah v napad, saj ima takrat nasprotnik največ prostora, 

razdalja med obrambno in vezno vrsto pa je predolga. Zapiranje in pokrivanje nasprotnikov, 

ki se vključujejo, je naloga vezne vrste, ki mora najprej poskrbeti, da v vsakem trenutku 

pokriva prostor med zadnjo vrsto ter napadom in da se hitro ter disciplinirano vrne, ko se ţoga 

izgubi in prepreči nasprotniku, da pride do povratne podaje.  

 

Veliko takšnih situacij smo predelali ţe pri prejšnjih poglavjih in te lahko uporabimo tudi pri 

tem, saj gre za podobne ali celo enake igralne situacije. Pri poglavju Priprava in zaključek 

napada po boku, je bilo veliko vtekanj za hrbtom, kjer je predvsem zadnji bočni igralec 

prihajal do predloţkov. Poglavje Priprava in zaključek napada po podaji v globino v konico 

napada, pa nam postreţe tudi z veliko vključevanji nasprotnih vezistov, kjer vidimo kako 

mora odreagirati obrambna vrsta, predvsem pa je ključna pomoč veznih igralcev za prekinitev 

takega napada. 

 

 

Primer vaj: 

 

 

1) IGRALNE SITUACIJE V FAZI BRANJENJA – SKUPINSKA TAKTIKA 

 

 

 

Prevzemanje in pokrivanje bočnega igralca, 

ki vteka izza hrbta soigralcu.  

 

 

 

 

 

Skica 31 
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Skica 32 

 

 

 
Skica 33 

 

 

 

 

 

 

Prevzemanje in pokrivanje bočnega igralca, 

ki vteka izza hrbta soigralcu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevzemanje in pokrivanje bočnega igralca, 

ki vteka izza hrbta soigralcu.  
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2) IGRALNE SITUACIJE V FAZI BRANJENJA – MOŠTVENA TAKTIKA 

  

 
Skica 34 

 

 

 
Skica 35 

 

 

 

Igralna situacija 4 : 2 + 3 : 3. 

 

CILJ: preprečevanje vtekanja zveznih 

igralcev po podaji v konico napada in 

preprečevanje povratnih podaj na njih. 

 

OPIS: Po podaji v konico napada se trije 

vezni igralci vključijo v napad. Istočasno se v 

obrambo vrnejo trije obrambni zvezni igralci, 

tako je razmerje 7 : 5 (obramba-napad). 

Pasivno pokrivanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igralna situacija 4 + 3 : 3 + 2 (obramba : 

napad). 

 

CILJ: preprečevanje vtekanja zveznih 

igralcev po podaji v konico napada in 

preprečevanje povratnih podaj na njih. 

 

OPIS: Ko trojka napadalcev preči linijo na 

polkrogu, se vključita v napad še dva 

napadalca. Ko ta dva prečita linijo, se vrnejo 

v obrambo še trije obrambni zvezni igralci. 

Tako je razmerje 7 : 5 (obramba - napad). 

Pasivno pokrivanje. 
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3) IGRALNE OBLIKE V FAZI BRANJENJA – SKUPINSKA TAKTIKA  

 

 

 
Skica 36 

 

 

 
Skica 37 

 

 

 

 

 

Igra 4 : 4 + 3 jockerji (en v sredini igrišča, 

dva vsak na svoji liniji), z tremi omejenimi 

prostori.  

 

CILJ: preprečevanje vtekanja za hrbet. 

 

OPIS: Igra je neomejena, jocker v sredini 

igra na dva dotika, jockerja na linijah igrata 

na prvo ţogo. Naloga je odigrati ţogo na 

jockerja, se vključiti v prostor pred golom, 

kamor jocker ţogo poda, sledi potrditev na 

prvo ter strel na prvo. Gol je točka. Obramba 

sme v zadnji prostor. 

 

Variacija: lahko igramo tudi brez jockerjev 

na linijah in je naloga samo, da mora biti 

ţoga podana preko linije v zadnji prostor, 

kamor se je treba vključiti. Če smo v zadnji 

prostor prešli z vtekanjem za hrbtom, lahko 

gol, ki pade iz te akcije, točkujemo z dvema 

točkama. 

 

 

Igra 3. ekip 4 : 4 : 4 + 1 z štirimi prostori, 

prehod linije z vtekanjem in vključevanjem v 

nov prostor. 

 

CILJ: preprečevanje vtekanja za hrbet in 

osvajanja prostora z vključevanjem iz druge 

vrste. 

 

OPIS: 

 igra v sredinskih dveh prostorih je prosta 

 v zadnja dva prostora mora biti ţoga 

podana (sledi potrditev in strel na prvo) 

 ekipa, ki se brani, skuša odvzeti ţogo in se 

prebiti preko sredine (če pride preko 

sredinske črte, začnejo igrati proti tretji 

ekipi) 

 preko sredinske črte, gre lahko igralec tudi 

s prodorom, ni pravila prepovedanega 

poloţaja, medtem ko za prehod v zadnja 

dva prostora to pravilo velja. 

 po golu ţogo dobi ekipa, ki je gol dobila in 

skuša preiti sredino. 
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4) IGRALNE OBLIKE V FAZI BRANJENJA – MOŠTVENA TAKTIKA 

 

 

 
Skica 38 

 

 

 
Skica 39 

 

 

 

 

 

Igra 4 : 2 + 3 : 3 + 2 : 4 z tremi omejenimi 

prostori.  

 

CILJ: preprečevanje vključevanja iz druge 

vrste in pravilno reagiranje ob številčni 

premoči nasprotnika. 

 

OPIS: 

 Igra v obrambni tretjini v fazi napada je 

vedno 4 : 2. V sredinski prostor se lahko 

vključi en branilec, v napadalno tretino 

pa trije igralci iz sredinskega prostora, 

tako lahko imamo igro 4 : 5 (obramba - 

napad). 

 Če ekipa ţogo izgubi, se morajo vsi 

obvezno, čimprej vrniti v svoje prostore, 

obramba pa med seboj narediti 5 podaj 

ter začeti s fazo napada. 

 Druga varianta: ob izgubljeni ţogi igrajo 

dalje ter si 5 napadalcev zopet skuša 

priboriti ţogo. 

 

  

Igra 7 : 7 na polovici igrišča v širini 

kazenskega prostor. Individualno pokrivanje. 

 

CILJ: preprečevanje vključevanja iz druge 

vrste ter vtekanja za hrbtom. 

 

OPIS: Igralce razdelimo v pare, kjer je vedno 

en iz ene, drugi pa iz druge ekipe. Če nekdo 

od igralcev doseţe gol, ima njegov partner 

kazen, ker mu je pobegnil.  
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Skica 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igra 9 : 9 v omejenem prostoru na polovici 

igrišča, na dva gola. 

 

CILJ: preprečevanje vtekanja za hrbtom in 

vključevanja iz druge vrste. 

 

OPIS: Igra je neomejena, naloga pa je podati 

ţogo preko linije, kamor se kasneje lahko 

vključijo vsi igralci in igrajo do gola. Lahko 

uporabimo pravilo, če je bilo vtekanje za 

hrbtom preko linije, potem se točkuje z 

dvema točkama.  

 

Več variacij: a) igra čez celo igrišče, kot na 

sliki 

b) igra na zmanjšanem prostoru, kjer gola 

postavimo na liniji kazenskih prostorov 

c) igra samo preko linije brez golov, točko 

doseţemo s potrditvijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

7.0  SKLEP 
 

Namen diplomske naloge je bil analizirati igro v fazi napada italijanske reprezentance na 

Svetovnem prvenstvu v Nemčiji leta 2006 in na osnovi ugotovljenega modela igre (sestavne 

situacije), sestaviti najboljši način branjenja in sicer kako bi se najbolje ubranili pred tem 

napadom ter predstaviti metodično pot za učenje takšne igre. 

 

Na osnovi analiziranih tekem smo ugotovili, da so se nekatere igralne situacije v igri 

ponavljale in smo jih označili kot tipične igralne situacije. Predpostavili smo, da so bile 

dogovorjene, uporabljene tudi v trenaţnem procesu in so bile plod taktičnih zamisli trenerja 

Italije. 

 

V diplomski nalogi smo predstavili, na kakšen način lahko s situacijsko metodo in metodo 

igre, torej z uporabo igralnih situacij in igralnih oblik, pridemo do ţelene igre moštva v 

obrambi, ki se mora braniti proti reprezentanci Italije. Tako smo najprej iz igre izrisali 

sestavne situacije, nato pa jih po metodičnem postopku povezali z igralnimi situacijami in se s 

tem pribliţali igri, ki je bila prikazana na sami tekmi. To je bilo naše vodilo za sestavo igre v 

fazi obrambe. Za končni cilj igre (vadbenega procesa) smo si postavili tipično igralno 

situacijo reprezentance Italije. Vse vaje smo smiselno in po metodičnih postopkih povezali, 

tako da smo se s končno igralno obliko pribliţali igri oziroma igralni situaciji, ki smo si jo 

postavili za cilj, oziroma igri, ki bi dejansko ustrezala za branjenje tipičnega napada 

Italijanov.  

 

Sestavne situacije iz igre so situacije, ki jih je italijanska reprezentanca prikazala na večini 

tekem Svetovnega prvenstva 2006. V njih se je največkrat pojavil protinapad. Italijani so 

celotno prvenstvo odigrali dokaj zaprto in disciplinirano ter pametno čakali na svojo 

priloţnost, kjer so prišli v priloţnost za gol. Protinapad je bil njihovo najnevarnejše oroţje, saj 

so večino golov, poleg seveda prekinitev, kjer so bili individualno zelo močni, dosegali prav 

po hitrem prenosu ţoge v napad, ko je nasprotna ekipa izgubila posest. Nasprotnika so 

prisilili, da se je pomaknil višje na igrišču ter tako pustil veliko prostora med svojim golom in 

zadnjo linijo. Sami so bili zelo zgoščeni pred svojim golom in se ob izgubljenih ţogah tudi 

hitro vračali zelo nizko pred svoj gol, kjer sta bila zadnja in vezna linija zelo skupaj. Ţe ob 

prej omenjenih prekinitvah in protinapadu, je bilo zelo teţko razbrati, kakšnega načina 

napadanja so se Italijani tudi drugače posluţevali. Kontinuiran napad je bil prisoten samo 

takrat, ko so bili superiorni na igrišču ali ko so skušali rezultat loviti. Pri tej vrsti napada so 

prevladovali napad in zaključki po bokih, globinjske podaje na napadalca ter povratna podaja 

igralcem, ki so se vključevali iz druge linije in vtekanje za hrbtom, predvsem zadnjih dveh 

bočnih igralcev. 

 

Tako smo glede na igro Italijanov v napadu z izbranimi vajami ţeleli preprečiti njihov 

protinapad, pripravo in zaključek napada po boku, pripravo in zaključek napada po podaji v 

globino v konico napada in vtekanje za hrbet ali vključevanje iz druge vrste v pripravi in 

zaključku napada. Vaje smo metodično povezali in sicer smo najprej sestavili igralne situacije 

v fazi branjenja za skupinsko in nato še za moštveno taktiko ter kasneje še igralne oblike v 

fazi branjenja, prav tako najprej za skupinsko in nato še za moštveno taktiko. 
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Trenerji širom sveta se večinoma trudijo doseči dober rezultat in ob tem ustvarjati igro, ki je 

danes najbolj pomembna za stabilnost rezultatov. Pa vendar, ko naletimo na močnejšega 

nasprotnika, se lahko na njega dobro pripravimo. Z analiziranjem igre spoznamo tipične 

sestavne situacije, ki se jih nasprotnik posluţuje ter tako sestavimo in pripravimo taktiko igre, 

kjer skušamo preprečevati značilno igro nasprotnika ter vsiliti svoj ritem in način igre v 

tekmo. Tukaj seveda prevladuje faza obrambe s katero prihajamo do ţog in prekinjamo 

napade nasprotnika. Tako velja, da je obramba najboljši napad, saj s pomočjo pravilnega 

delovanja v fazi branjenja odvzemamo ţoge. Ko pa imamo ţogo v svoji posesti, smo najmanj 

nevarni svojemu golu. 

 

Glede na to, da je bila italijanska reprezentanca najboljša na leta 2006, bi se lahko trenerji 

pripravili na njihovo igro z analiziranjem prejšnjih tekem in po poti kombiniranja situacijske 

metode in metode igre poskrbeli, da jih italijanska reprezentanca ne bi mogla presenetiti s 

svojo igro, ker bi v fazi obrambe vedno odreagirali njihovemu napadu pravilno in s tem 

skušali doseči boljši rezultat. Sam verjamem, da je marsikdo od nasprotnih trenerjev to tudi 

storil, vendar poizkušam razloţiti, da bi najbrţ prej omenjena pot verjetno bila za pripravo 

ekipe najlaţja. 

 

Po mojem mnenju sta tako metoda igre kot situacijska metoda dve izmed najpomembnejših v 

trenaţnem procesu za ustvarjanje ţelene igre moštva tako v napadu kot tudi v obrambi. Nista 

pa edini in sami po sebi ključni za uspeh. Upoštevati moramo še veliko drugih pomembnih 

dejavnikov, na primer kondicijsko pripravljenost posameznikov, njihove tehnične 

sposobnosti, predvsem pa taktično znanje v fazi obrambe. 

 

Vse predstavljene igralne situacije in igralne oblike v diplomski nalogi so lahko v pomoč 

vsem trenerjem mlajših in predvsem članskih kategorij pri izbiri strategije igre v fazi obrambe 

in kot pomoč pri reševanju konkretnih problemov v fazi obrambe. Menim, da je predstavljena 

pot le ena izmed mnogih, po kateri bodo lahko študentje Fakultete za šport in drugi trenerji 

raziskovali in iskali sredstva, metode in vaje za trening glede na sodobne trende nogometne 

igre najboljših moštev in reprezentanc na svetu. 



108 
 

8.0  VIRI 
 

Elsner, B. (2004). Nogomet, teorija igre. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

 

 

Elsner, B. (2006). Nogomet trening mladih: program dolgoročnega načrta procesa treninga 

mladih in program treningov. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

 

 

Fifa. Pridobljeno 13.5.2010 s svetovnega spleta: 

http://www.fifa.com/worldcup/archive/germany2006/results/matches/match=97410009/report

.html. 

 

 

Huizinga, J. (1992). Homo ludens – o podrijetlu kulture u igri. Zagreb: Naprijed. 

 

 

Janţič, M. (2009). Iz igre do igre – metodika učenja priprave in zaključka napada na osnovi 

analize igre reprezentance Nemčije – finalista na EURO 2008. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Fakulteta za šport. 

 

 

Kajtazović, N. (2009). Struktura igre v napadu – prehod iz obrambe v napad skozi sredino – 

tipične sestavne situacije. Diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za šport. 

 

 

Kopasič, D. (2008). Značilnosti modela igre v napadu nogometnega kluba FC Barcelona 

(Liga prvakov – sezona 2005/2006). Diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za šport 

 

 

Kostič, M. (2005). Praktikum nogometa. Ljubljana: Intelego. 

 

 

Petrovič, T. (2007). Analiza zadetkov na Evropskem prvenstvu leta 2004. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Fakulteta za šport. 

 

 

Plesec, M. & Doupona Topič, M. (2002). Nogomet in družba : preporod nogometa v 

Sloveniji. Ljubljana: Zavod za šport Slovenije. 

 

 

Roţman, S. (2009). Iz igre do igre – metodika učenja igre v napadu na osnovi analize igre na 

Evropskem prvenstvu v nogometu leta 2008 – zaključni boji. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Fakulteta za šport. 

 

 

 Rtv Slo. Pridobljeno 13.5.2010 s svetovnega spleta: www.rtvslo.si/strani/zgodovina-

_prvenstev/3007. 

 

 

http://www.fifa.com/worldcup/archive/germany2006/results/matches/match=97410009/report.html
http://www.fifa.com/worldcup/archive/germany2006/results/matches/match=97410009/report.html
http://www.rtvslo.si/strani/zgodovina%1f_prvenstev/3007
http://www.rtvslo.si/strani/zgodovina%1f_prvenstev/3007


109 
 

Siol Sportal. Pridobljeno 13.5.2010 s svetovnega spleta: 

www.siol.net/sportal/nogomet/sp2010/zanimivosti/2010/04/statistika_pred_sp_2010.aspx. 

 

 

Starčević, V. (2009). Iz igre do igre – metodika učenja branjenja na osnovi analize igre 

Španske nogometne reprezentance v fazi napada – zmagovalca na EURU 2008. Diplomsko 

delo. Ljubljana: Fakulteta za šport. 

 

 

Strel, J. & Kovač, M. (2003). Didaktika. Zapiski s predavanj. Ljubljana: Fakulteta za šport. 

 

 

Šibila, M., (2004). Rokomet – izbrana poglavja. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za 

šport.  

 

 

Verdenik, Z. (1999). Model igre slovenske nogometne reprezentance. Ljubljana: Fakulteta za 

šport, Inštitut za šport. 

 

 

Verdenik, Z. (2003). Z Jefom navzgor – skupaj do zmage (»Win by all«). Ljubljana: Fakulteta 

za šport, Inštitut za šport. 

 
 
Verdenik, Z. (2006). Nemčija - središče sveta. Pridobljeno 21.12.2010 s svetovnega spleta: 

http://www.rtvslo.si/sp2006/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_men

u=1&c_id=337. 

 

 

Verdenik, Z. (2010). Dinamika igre. Seminar za trenerje s PRO licenco. Velenje. 

 

 

Wikimedia. Pridobljeno 13.5.2010 s svetovnega spleta: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:FIFA_World_Cup_2006_line-ups. 
 
 

Wikipedia. Pridobljeno 13.5.2010 s svetovnega spleta: 

http://en.wikipedia.org/wiki/italy_national_football_team. 

 

 

Wikipedia. Pridobljeno 13.5.2010 s svetovnega spleta: 

http://en.wikipedia.org/wiki/2006_fifa_world_cup. 
 

http://www.siol.net/sportal/nogomet/sp2010/zanimivosti/2010/04/statistika_pred_sp_2010.aspx
http://www.rtvslo.si/sp2006/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_menu=1&c_id=337
http://www.rtvslo.si/sp2006/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_menu=1&c_id=337
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:FIFA_World_Cup_2006_line-ups
http://en.wikipedia.org/wiki/italy_national_football_team
http://en.wikipedia.org/wiki/2006_fifa_world_cup

