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IZVLEČEK
Diplomsko delo obravnava vadbo za moč pri mali odbojki. Otroci so v tem obdobju,
predpuberteti, stari od 10 do 13 let, z njihovim telesom pa se dogajajo spremembe: pospešena
rast, pridobivanje na telesni teži, spolni razvoj in hormonsko neravnovesje. Zato je naše delo
namenjeno trenerjem odbojke, tako tistim izkušenim kot tudi tistim, ki se bodo v tej vlogi
znašli prvič. Gibalne naloge, ki so predstavljene v nalogi, to so naravne oblike gibanja, se
lahko uporabijo kot sredstvo za razvoj moči ali kot sredstvo za preprečevanje poškodb pri
otrocih. Nekatere oblike naravnih gibanj so naporne celo za odrasle in se pogosto uporabljajo
za razvoj moči, zato je pri mlajših starostnih kategorijah potrebno dobro razmisliti, katere
oblike se bodo uporabile. V uvodu naloge so predstavljene nekatere značilnosti odbojkarske
igre ter mala odbojka, kot se igra v Sloveniji. V nadaljevanju pa je, na osnovi raziskav in
literature, pojasnjen otrokov gibalni in telesni razvoj v času, ko se otroci vključujejo v malo
odbojko in vadba za moč v tem starostnem obdobju. V ta namen so predstavljena načela,
prilagoditve, sredstva in pripomočki za razvoj moči pri otrocih te starostne skupine. Osrednji
del naloge predstavljajo naravne oblike gibanj in z njimi gibalne naloge za mišične skupine, ki
so pomembne za uspešno igranje odbojke. Te mišične skupine so predvsem iztegovalke
kolka, kolena in gležnja, horizontalne upogibalke in upogibalke ramen, sukalke roke,
iztegovalke komolca, upogibalke zapestja in upogibalke trupa. Gibalne naloge za krepitev teh
mišičnih skupin so izbrane in oblikovane na osnovi dostopne strokovne literature in lastnega
znanja, pridobljenega tekom šolanja na fakulteti in vadbe v različnih odbojkarskih selekcijah.
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NATURAL FORMS OF MOVEMENT AS A WAY TO DEVELOP STRENGTH IN
JUNIOR VOLLEYBALL PLAYERS
Marina Crnjac

ABSTRACT
The purpose of this dissertation is to research strength training for playing volleyball.
Children in this period – prepuberty, are from 10 to 13 years old and their bodies are
undergoing some changes: accelerated physical growth, weight gain, sexual development and
hormonal imbalance. That is why our work is intended for volleyball coaches, those with
experiences and those that are just starting in this line of work. Motor tasks presented in this
dissertation are natural ways of movement; they can be used as means for strength
development or as means for injury prevention. Some forms of motor tasks are difficult even
for adults and are often used as part of strength training. That is why we have to think about
the forms we are about to use with younger age groups. In the intruduction of the dissertation
some of the volleyball game characteristics are introduced as well as mini volleyball as it is
known and played in Slovenia. Later on, based on researches and literature, a child's motor
and physical development during the time they play mini volleyball as well as strength
training for children of that age group is explained. Principles, adjustments, means and
accessories for strength development for children of this age group are also presented. The
main part includes natural forms of movement and also the motor tasks for the muscle groups
important for successful volleyball play. These muscle groups are mainly extensor muscles of
hips, knees and ankles, horizontal flexor muscles and flexor muscles of shoulder, rotators of
arm, elbow extensor muscles, wrist flexor muscles and torso flexor muscles. Motor tasks for
enhancement of the muscle groups are chosen and developed on the basis of accessible
literature and personal knowledge gathered during my school years at the faculty and training
in different volleyball selections.
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1 UVOD
Odbojka je danes ena najbolj razširjenih športnih iger, tako v svetu kot tudi pri nas. Med
Slovenci je posebej razširjena kot prostočasna aktivnost (Krevsel, 1993), kot tekmovalni šport
pa ima veliko privržencev in gledalcev. V družini športnih iger z žogo je najmlajša, najmanj
agresivna, hkrati pa najbolj socialno naravnana igra (Odbojkarska šola Ljubljana, 2013). Igra
je hitra, vznemirljiva in z eksplozivnimi akcijami. Odbojka združuje nekaj pomembnih
elementov, ki skupaj naredijo to športno igro edinstveno, med športi, ki se igrajo po sistemu
borbe za točko (Uradna pravila odbojkarske igre, 2009).
V Sloveniji poznamo otrokom prilagojene oblike odbojkarske igre, v katerih potekajo tudi
tekmovanja. Tekmovalne kategorije pri odbojkarski igri so razdeljene na mini in malo
odbojko, kategorijo deklic, kadetinj in mladink. Mini odbojko igrajo otroci do 11. leta, malo
do 13. leta, v kategoriji deklic nastopajo otroci do 15. leta, kadetinj do 17. leta in mladink do
19. leta. Vsaka kategorija ima individualne prilagoditve v odbojkarski igri, skupno pa jim je
večje število ponavljajočih se skokov, doskokov, kratkih sprintov, udarcev, padcev in hitrih
menjav smeri, zato so za igranje potrebne vse gibalne sposobnosti. Prevečkrat pa se
zapostavlja moč, saj veliko trenerjev zagovarja teorijo, da je vadba za moč pri otrocih
neprimerna oz. celo škodljiva. K sreči obstaja veliko več tistih, ki so mnenja, da ima ustrezna
vadba moči pod nadzorom izobraženega trenerja pozitivne učinke na razvoj in uspešnost
otrokovega gibanja in igranja odbojke.
Pri vadbi moči je pomembno, da se le-ta prilagodi posamezni starostni kategoriji, saj ima vsak
biološki sistem svojo dinamiko razvoja. Prenašanje modelov vadbe odraslih na nižje starostne
skupine in poskusi prehitevanja narave, razen v ekstremnih primerih, nimajo takojšnjih
negativnih posledic. Imajo pa izjemno negativne dolgoročne posledice: nastanek poškodb,
trajnih okvar gibalnega aparata, motivacijska izčrpanost in nazadovaje rezultatov (Kalan,
2007).
Z igranjem male odbojke se otroci preko ustvarjalnih in elementarnih iger postopoma
seznanijo s posebnostmi odbojke (Krevsel, 2002). Z malo odbojko se torej ukvarjajo otroci do
13. leta, t.j. v predpuberteti, ko se v telesu odvija vrsta sprememb. V tem času je na razvoj
osnovnih pojavnih oblik moči mogoče vplivati predvsem z mnogimi oblikami lokomocij,
manipulacij in sestavljenih gibanj, pri čemer je potrebno obremenitve vadečih povečati nad
njihovo običajno, vsakodnevno raven. Za to se lahko uporabijo naravne oblike gibanja, ki
predstavljajo gibalno abecedo človeka in pomenijo tisti gibalni minimum, ki bi ga moral
obvladati vsak mladostnik ob koncu osnovnega šolanja (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002).
Z gibalnimi nalogami, ki se izvajajo z žogo, se otrok seznanja in navaja na žogo, lahko pa
vadi tudi tehniko določenega odbojkarskega elementa. Zato je pomembno, da se naloge z
žogo in odbojkarska gibanja skozi naravne oblike gibanja pojavljajo tem pogosteje.
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1.1 ZNAČILNOSTI ODBOJKARSKE IGRE
Odbojka po strukturi gibanj spada med polistrukturne, aciklične športe, po številu igralcev, ki
v igri sodelujejo, pa med ekipne športe. Ima vse značilnosti drugih pri nas poznanih športnih
iger: atraktivnost, borbenost v mejah »fair playa«, hitre preobrate pri rezultatu in do konca
negotov izid. Priljubljenost odbojke v svetu se je, zaradi uveljavljanja nekaterih specifičnih
oblik odbojke (mala odbojka, odbojka na mivki, sedeča odbojka, zelena odbojka), še dodatno
povečala (Zadražnik in Marinko, 2004).
Pri odbojki sta na igrišču dve šesterki igralcev, ki sta ločeni z mrežo, zaradi katere ne prihaja
do neposrednih stikov v fazi napada ali obrambe. Cilj ekipe je, da z največ tremi dotiki žogo
pošlje v nasprotnikovo polje, tako da je nasprotnik ne uspe vrniti, ali preprečiti, da bi padla na
tla na njihovi strani igrišča (Zadražnik in Marinko, 2004). Igra je sestavljena iz ponavljajočih
se osnovnih igralnih elementov in poteka tako, da se ekipi izmenjujeta v dveh osnovnih fazah:
kompleksu 1, ki je sestavljen iz sprejema servisa, podaje, napadalnega udarca in zaščite
napadalca in kompleksu 2, ki je sestavljen iz servisa, bloka, sprejema napadalnega udarca,
protinapada in zaščite protinapada. Hitro in uspešno reševanje spreminjajočih igralnih situacij
je v odbojki odločilnega pomena (Čopi, 2005). Tehnično-taktični elementi kot so servis,
sprejem servisa, podaja, udarec, blok, sprejem udarca, morajo biti tudi na kakovostno nižji
stopnji igre izvedeni na primerni tehnični ravni. V nasprotnem primeru igra ne poteka v
skladu s pravili. To onemogoča tehnično nepravilno igranje in od igralcev zahteva veliko
zanesljivost v izvedbi elementov. Zanesljivost izvedbe dodatno otežujeta tudi majhna
površina pri dotiku z žogo in kratke razdalje, ki jih žoga preleti z veliko hitrostjo. Trajanje
odbojkarske tekme je časovno neomejeno, kar zahteva od igralcev psihično in telesno
vzdržljivost, nepopustljivost, odpornost na stres ipd. V odbojki ima pomembno vlogo
uigranost ekipe, ki je odvisna predvsem od ravni komunikacije in sodelovanja med igralci
(Zadražnik in Marinko, 2004).
Igrišče pri odbojki, ki ima obliko pravokotnika, meri 18 x 9 m in ima dve igralni polovici (9 x
9 m). Višina gornjega roba mreže je s pravili predpisana za različne starostne kategorije
ločene po spolu (Praček, 1993). Mreža je pri moških visoka 2,43 m, pri ženskah 2,24 m.
Antena je palica, ki je pritrjena na zunanjem robu vsakega stranskega traku. Zgornjih 80 cm
vsake antene sega nad mrežo. Anteni sta del mreže in predstavljata območje, kjer je igranje
dovoljeno. Če potuje žoga za anteno, je to napaka. Žoga mora biti okrogla, izdelana iz
naravnega ali umetnega usnja, njen obseg mora biti 65 do 67 cm, teža pa 260 do 280 g. Ekipa
je sestavljena iz najmanj 6 in največ 12 igralcev (Uradna pravila odbojkarske igre, 2009). Igra
se na tri dobljene sete, do 25 točk, na dve točki razlike. Peti set se igra do 15 točk, prav tako
na dve točki razlike. Trener ima v vsakem nizu na voljo šest menjav igralcev in dva odmora.
Pri 8. in 16. točki sta tehnična odmora, ki trajata vsak po minuto. Prosti igralec (libero) je
igralec, ki je zadolžen za sprejemanje servisa in igranje v obrambi. V igri lahko zamenja
kateregakoli igralca zadnje vrste, ni pa mu dovoljeno servirati in blokirati.
9

1.1.1 Mala odbojka
Mala odbojka je prilagojena odbojkarska igra, s katero se ukvarjajo otroci do 13. leta. Pri tem
se jim igranje olajša na pet načinov: z manjšimi in lažjimi žogami, nižjo mrežo, manjšim
igriščem, manjšim številom igralcev in prilagojenimi pravili.
Čopi (2005) piše, da je odbojka predvsem igra, ki je nujno potrebna za otrokov telesni in
duševni razvoj. Odbojkarski trening mora zato otroku ponuditi takšne igralne aktivnosti, ki
bodo vsebovale veselje, zabavo, zadovoljstvo, napetost in sprostitev.
Skozi malo odbojko se otroci naučijo tehničnih prvin, taktičnih elementov in igralne
strategije. Naučijo se razmišljati in reševati konkretne situacije. Mala odbojka navaja na
tekmovalnost posameznika in hkrati igralno skupino, vendar je pomembneje, da zna
posameznik soustvarjati v kolektivu (Krevsel, 2002). Večji del odbojkarske igre mora potekati
ob prisotnosti žoge, k uspehu pa odločilno vpliva dobra kontrola žoge v različnih igralnih
situacijah. Pri sestavi programa in vsebine igre je potrebno upoštevati, da med otroki obstajajo
razlike v telesnem in psihičnem razvoju. Nekateri se začnejo z odbojko ukvarjati šele v
začetku pubertete, drugi se z odbojko ukvarjajo že od 8., 9. leta, zato mora program vadbe
upoštevati telesne in psihične značilnosti ter gibalne kvalitete otrok v tem starostnem obdobju.
Odbojkarski trening otrok ni pomanjšana oblika treninga odraslih (Čopi, 2005).
Pri mali odbojki je igrišče veliko 6 x 12 m in ima dve polovici velikosti 6 x 6 m. Mreža za
dečke in deklice je visoka 2,10 m in mora imeti stranske antene. Tekme prvenstva male
odbojke se lahko igrajo samo z barvnimi žogami MIKASA – MVA 310 L. Žoge so manjše,
lažje in iz drugačnega materiala kot pri pravi odbojki. Moštvo sestavlja minimalno 8 in največ
12 igralcev. Igra se na dva dobljena niza do 25 točk na dve točki razlike. Tudi tretji niz se igra
po enakem principu. Ekipo v polju sestavljajo 4 igralci, ki stojijo v: coni 1 (C1), coni 2 (C2),
coni 3 (C3) in coni 4 (C4), kot je prikazano na sliki 1.

Slika 1: Postavitve igralcev v igrišču pri mali odbojki (Pravila tekmovanja, 2013)

Servira igralec, ki se nahaja v C1. Le-ta lahko napadalni udarec izvede samo izza 3 metrske
napadalne črte. Igralec v C3 je podajalec in edini lahko blokira. Vsi igralci igrajo v vseh
conah, zamenjave igralnih mest igralcev, medtem ko je žoga v igri, niso dovoljene. Obvezen
je spodnji servis in sprejem servisa samo s spodnjim odbojem. Po sprejemu servisa, ki pomeni
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prvi dotik, je obvezno izvesti še drugi dotik. Šele nato se žoga lahko usmeri preko mreže. V
prvem nizu trener določi začetno četvorko. Na voljo ima maksimalno štiri menjave in dva
odmora. V drugem nizu lahko igrajo samo tisti igralci, ki niso vstopili v igro v prvem nizu. V
drugem nizu ima trener na razpolago prav tako štiri menjave in dva odmora. V tretjem nizu je
sestava ekipe poljubna. Trener ima na razpolago šest menjav in dva odmora. Na tekmah male
odbojke tehničnih odmorov ni. Če ekipa ni popolna (vsaj 4 in manj kot 8 igralcev), se prvi niz
odigra in se rezultat upošteva, v drugem in tretjem nizu pa lahko za nepopolno ekipo igrajo
poljubni igralci, vendar se nizi registrirajo s 25:0 za popolno ekipo. Uporaba prostega igralca
(libera) ni dovoljena (Uradna pravila tekmovanja, 2013).
S prilagojeno odbojkarsko igro se otrokom olajša igranje, predvsem z vidika moči. Manjše in
predvsem lažje žoge, zaradi manjših dlani in manjše moči olajšajo vodenje, lovljenje in
podajanje ter daljši in višji met ali odboj. Takšne žoge omogočajo lažji nadzor nad njimi in
večjo natančnost, kadar se uporabljajo za zadevanje določenega cilja. Nižja mreža, zaradi
nižje telesne rasti in slabo razvitih mišic rok in ramenskega obroča, omogoča lažje prehajanje
žoge preko nje. Tudi prilagojena pravila igre olajšajo igro, npr. obvezen spodnji servis je z
vidika moči lažji način izvedbe kot zgornji servis. Zaradi manjšega števila igralcev in
manjšega igrišča otroci laže nadzorujejo igro. Ker v tej starostni kategoriji nimajo zelo
močnega napadalnega udarca, največkrat žogo preko mreže odbijejo z zgornjim odbojem ali
udarcem z varanjem (prek mreže jo potisnejo s prsti ene roke), kar jim omogoča daljše
zadrževanje žoge v igri.

1.1.2 Obremenitve v odbojki
V odbojkarski igri so potrebne vse gibalne sposobnosti: koordinacija, hitrost, moč, natančnost,
gibljivost, ravnotežje, pa tudi vzdržljivost, ker je v igri veliko število skokov, doskokov,
udarcev, različnih odbojev žog z različnimi tehnikami, padcev, sprintov, hitrih gibanj na
kratke razdalje s pogostim spreminjanjem smeri ipd. Z odbojkarskim treningom se ne razvija
samo ene sposobnosti, temveč več hkrati, vedno v določeni kombinaciji, ki je smotrna za
odbojkarsko gibalno znanje (Krevsel, 1993).
Najbolj obremenjene mišične skupine pri sprejemu servisa in v obrambi so iztegovalke kolka,
kolena in gležnja, saj mora biti igralec večino časa v nizki preži (polčep), gibanje v času
odboja žoge pa se izvede z vzravnavo iz polčepa. Iste mišične skupine so obremenjene pri
skokih, kjer je zelo pomembna višina skoka. Pri napadalnem udarcu se v gibanje vključijo
tudi horizontalne upogibalke in upogibalke ramen ter sukalke roke, iztegovalke komolca,
upogibalke zapestja. V fazi udarca žoge pa tudi upogibalke trupa. Pri mali odbojki je
priporočljivo krepiti slabo razvite mišice trupa. Zaradi velikega števila skokov, takšna redna
vadba, prepreči okvare hrbtenice (Čopi, 2005).
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1.2 OTROKOV RAZVOJ V PREDPUBERTETI
Kalan (2007) definira biološki razvoj kot proces kvantitativnih in kvalitativnih sprememb, ki
se zgodijo od spočetja do obdobja polne biološke zrelosti. V času rasti se telesna masa
človeka poveča za več kot 20-krat. Vzporedno se povečuje velikost skeleta, mišic, večine
organskih sistemov, poveča se produkcija energije itd. Živčni sistem ob rojstvu omogoča le
grobe in slabo koordinirane gibe ter nekatere neonatalne reflekse, ki otroku omogočajo
hranjenje in enostavne odzive na zunanje okolje. Z razvojem pa otrok postane sposoben
uravnavanja zelo zapletenih gibalnih nalog. Razvija se sposobnost učenja, kreativnost ipd.
Videmšek in Pišot (2007) navajata, da je razvoj odvisen od dednostnih dejavnikov, okolja in
otrokove lastne aktivnosti. V otrokovem razvoju se vedno odražajo vplivi teh dejavnikov, v
različnih razvojnih obdobjih se spreminja le njihova pomembnost. Raziskave so pokazale, da
ima genotip najpomembnejši vpliv na velikost in sestavo telesa ter hitrost razvoja (Malina
idr., 2004 v Videmšek in Pišot, 2007). Dednostne dejavnike predstavljajo prirojene biološke
osnove, ki so temelj razvoja človekovih sposobnosti in značilnosti. Med dejavnike okolja
spada življenjski stil, prehranjevanje, bolezni, pa tudi gibalna dejavnost. Neprimerni vplivi
okolja in odsotnost ustreznih vplivov imajo lahko negativne posledice v razvoju. Zelo
pomembna je otrokova lastna aktivnost, ki predstavlja njegovo zavestno in aktivno delovanje.
Otroci naj bi bili dejavni soustvarjalci lastnega znanja, sposobnosti in nenazadnje tudi
lastnega razvoja (Tacing, 1997 v Videmšek in Pišot, 2007).
Obdobje mladostništva zajema predpuberteto, ki traja približno dve leti in puberteto, s katero
se obdobje mladostništva zaključi (Kalan, 2007). Pri dekletih se predpuberteta začne med 10,5
in 11. letom, in traja do 12,5 oz. 13. leta. Fantje vstopijo v predpubertetno obdobje povprečno
2 leti kasneje, to je med 12,5 in 13. letom in so ob zaključku predpubertete stari 14,5 oz. 15 let
(Osterman, 2009). Osnovni značilnosti tega razvojnega obdobja sta hitra telesna rast
(pubertetni sunek rasti) in spolni razvoj – razvoj sekundarnih spolnih znakov, ki se začne s
spremembo dejavnosti živčnega sistema in burnim odzivom ter spremembami hormonskega
sistema (Kalan, 2007).

1.2.1 Telesni razvoj v predpuberteti
Telesni razvoj otroka pomeni spreminjanje njegovih telesnih mer in sestave njegovega telesa.
Med najpomembnejše telesne dimenzije spadajo: telesna višina in nekatere druge dolžinske
mere ter telesna masa s posameznimi komponentami: sestava telesa, indeks telesne mase,
površina telesa in telesna gostota oz. količina telesne tekočine.
Nastop predpubertete prekine umirjeno rast, ki je bila značilna za otroško obdobje in povzroči
burne telesne, fiziološke in vedenjske spremembe. S funkcionalnega vidika je adolescenca
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obravnavana predvsem kot obdobje spolnega zorenja, ki se dejansko začne z izrazito
aktivacijo centralnega živčnega sistema, kateri sproži povečano delovanje hormonskih žlez že
pred očitnimi telesnimi spremembami in traja do popolnega oblikovanja reproduktivnih
organov oz. do spolne zrelosti. Pospešena rast se začne pri dekletih okrog 10. leta starosti, pri
dečkih pa približno 2 leti kasneje.
Največji prirastek telesne višine, v tem obdobju, je pri dečkih od 8 do 10 cm letno, pri
dekletih pa 3 do 5 cm manj kot pri fantih (Clayton in Gill, 2001, v Kalan 2007). Torej v
predpuberteti dekleta pridobijo približno 16 cm, fantje pa 20 cm (Osterman 2009). Kalan
(2007) tudi navaja, da so pred vstopom v puberteto, torej v predpuberteti, okončine
nesorazmerno daljše v primerjavi s trupom, v naslednjih stopnjah pubertete pa razlika izgine.
Z rastjo se pri fantih povečuje širina ramen, pri dekletih pa širina medenice.
Sunkovito v tem obdobju narašča tudi telesna masa. V dveletnem obdobju dekleta pridobijo
okoli 16 kg, fantje pa okoli 20 kg. Telesna masa običajno doseže vrh hitrosti pridobivanja teže
tri mesece za vrhom hitrosti rasti telesne višine (Osterman, 2009).

1.2.2 Gibalni razvoj v predpuberteti
Gibalne sposobnosti so sposobnosti, ki so v osnovi odgovorne za izvedbo gibov. Z njihovo
pomočjo se lahko opravi neko gibalno nalogo. Odstotek prirojenosti je pri gibalnih
sposobnostih različen in ni natančno določen, v določeni meri pa so pridobljene z vadbo in
načinom življenja, kar povzroči različno raven njihove razvitosti pri posameznikih. Uspešnost
izvedbe neke gibalne naloge ni nikoli odvisna le od ene gibalne sposobnosti, ampak so vedno
aktivirane različne gibalne sposobnosti, vsaka s svojim relativnim deležem (Videmšek in
Pišot, 2007).
Gibalni razvoj v otroštvu predstavljajo dinamične in večinoma kontinuirane spremembe v
gibalnem vedenju, ki se kažejo v razvoju gibalnih sposobnosti (koordinacija, moč, hitrost,
ravnotežje, gibljivost, natančnost) in gibalnih spretnosti (lokomotorne in manipulativne Gallahue in Ozmun, 2006 v Videmšek in Pišot, 2007).
Razlike v razvoju otrok so odvisne predvsem od hitrosti razvoja živčnega sistema, njihovega
zdravstvenega stanja in tudi od vadbe. Otrok neprestano raste, njegovi funkcionalni sistemi se
razvijajo, s čimer se izboljšujejo tudi njegove sposobnosti. To posledično vpliva na
izboljšanje gibalne izraznosti. Nasprotno raznolikost gibalnih nalog, ki jih otrok spoznava in
poskuša izvesti ter njihovo ponavljanje, življenjske razmere in možnosti za gibanje, ki so mu
na voljo, povratno vplivajo na njegovo rast in razvoj (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002).
V začetnem obdobju poteka gibalni razvoj od zgoraj navzdol. Pri tem je otrok najprej
sposoben nadzirati gibanje glave, nato trupa in rok, šele kasneje nog. Nato poteka razvoj od
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znotraj navzven, kar pomeni, da lahko otrok najprej nadzira gibanje tistih delov, ki so bliže
hrbtenici, kasneje pa tudi vse bolj oddaljenih. Tako otok postopno postaja sposoben nadzirati
in učinkovito izvajati zahtevnejše gibalne spretnosti (Videmšek in Pišot, 2007).
Beranič (2009) je zapisal, da v predpuberteti pospešen telesni razvoj poruši ustaljene gibalne
vzorce in pripelje do začasne stagnacije ali celo nazadovanja v procesu razvoja gibalnih
potencialov.
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1.3 RAZVOJ MOČI PRI OTROCIH
Po definiciji je moč sposobnost premagovanja zunanje ali notranje sile s pomočjo mišic.
Potrebna je za premikanje človekovega telesa v različnih medijih (zrak, voda idr.), pri
premagovanju sile nasprotnika, ali za dviganje, prenašanje in metanje predmetov (Pori idr.,
2013).
Posamezna mišica običajno ne more opraviti nekega giba, zato se mišice združujejo v mišične
skupine. Mišična skupina je skupek mišic, ki ob hkratni kontrakciji v določenem telesnem
segmentu, opravi isto delo. Glavne mišične skupine, vključno z vezmi in sklepi, na katere se
skuša vplivati, so poimenovane glede na regijo telesa, v kateri se gibanje izvaja in glede na
funkcijo, ki jo mišična skupina opravlja (topološki in funkcionalni kriterij), včasih pa tudi
glede na ravnino v kateri se gib izvede (prostorski kriterij) (Pori idr., 2013).
Po topološkem kriteriju se ločijo mišice vratu, mišice ramenskega obroča, mišice gornjih
udov (komolec, zapestje), mišice trupa, mišice kolčnega sklepa in mišice spodnjih udov
(koleno, gleženj). Po funkcionalnem kriteriju se mišice poimenujejo glede na pet osnovnih
gibalnih aktov: upogibanje (fleksija), iztegovanje (ekstenzija), odmikanje (abdukcija),
primikanje (addukcija) in sukanje (osnovna rotacija). Kroženje je sestavljeno gibanje, pri
katerem telesni segment prehaja skozi več osnovnih položajev, zato mora pri njegovi izvedbi
sodelovati več osnovnih mišičnih skupin. Po prostorskem kriteriju se mišice poimenujejo
glede na osnovne tri ravnine v katerih se lahko gibanja izvajajo. To so horizontalna, frontalna
in sagitalna ravnina (Pori idr., 2013).

1.3.1 Struktura moči
Glede na to, kako se mišična sila pojavlja pri aktivnosti človeka, se moč deli na tri osnovne
pojavne oblike: na eksplozivno, repetitivno in statično moč (Pistotnik, 2011).
Eksplozivna moč se pojavlja kot maksimalen začetni pospešek, ki se doseže pri premikanju
telesa v prostoru ali pri delovanju na predmete v okolici (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002).
Pri odbojki se pojavlja pri skokih, udarcih ter pri kratkih sprintih v fazi pospeševanja in pri
hitrih gibanjih na kratke razdalje (npr. gibanje levo-desno pri bloku in v obrambi, gibanje
podajalca k žogi, sprejemanje kratkega servisa ipd.)
Repetitivna moč je sposobnost ponavljajočega se premagovanja zunanjih sil, ker pa zunanja
sila običajno ni velika, se gibanje lahko izvaja dalj časa (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002).
Pri odbojkarski igri se kaže kot vzdržljivost v eksplozivni moči (npr. več zaporednih blokov,
padcev ali napadalnih udarcev ipd.)
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Statična moč pa je sposobnost dolgotrajnega izometričnega mišičnega napenjanja, za katero je
značilna odsotnost gibanja (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002). Pri odbojki se pojavlja le
kratek čas, ko je igralec v preži pri sprejemu servisa in pri skoku v blok, ko je telo v
brezpodpornem položaju. Na treningih je ni potrebno posebej trenirati, saj se s treningom
eksplozivne in repetitivne moči izboljšuje tudi statična moč.

1.3.2 Vadba za moč pri otrocih
Pristop k treningu moči otrok mora biti načrten in premišljen. Upoštevati se mora namreč
biološke zakonitosti odraščanja, ki niso pomembne le pri doseganju optimalnega napredka
odbojkarja, temveč tudi pri preprečevanju posledic nepravilnega izbora gibalnih nalog in
količine treninga. V športni praksi se pogosto dogaja nekritično prenašanje modelov treninga
za odrasle na mlajše starostne skupine (Šarabon, 2007). Takšen pristop pa ne daje želenega
učinka. Otrokom lahko celo škodi, saj vodi v poškodbe in nepravilen razvoj gibalnega aparata
(Pori, Pistotnik in Pori, 2007).
Športi vse bolj temeljijo na moči športnikov, kar se kaže tudi pri mlajših starostnih
kategorijah. Raziskave, ki sta jih opravila Faigenbaum in Westcott (2000, v Adlešič 2012),
kažejo na to, da so mladi športniki, ki razvijajo moč, uspešnejši in imajo manj prekinitev
zaradi neuspeha, ali športne poškodbe. Priporočljivo je, da mladi športniki, po krajšem času
prekinitve treninga (počitnice), pričnejo s pripravljalnimi treningi, ki vključujejo tudi vadbo
za moč.
Vadba za razvoj moči naj ne bi pozitivno vplivala le na zmanjšanje števila športnih poškodb,
temveč tudi na povečano mineralno gostoto kosti, ne da bi med tem ovirala rast. Potrjeno je
bilo, da vadba za moč pri otrocih izboljšuje mišično moč in vzdržljivost, če se izvaja pod
nadzorom usposobljenega trenerja, s pravilnimi tehnikami, s primerno postopnostjo ter s
primernim ogrevanjem in sproščanjem. Pri otrocih vadba za moč ne povzroča posebnega
povečanja mišične mase. Prav tako naj bi redna, specifičnemu športu prilagojena vadba moči,
povzročila napredek v splošni športni zmogljivosti mladih. Za vadbo moči ni minimalne
starostne omejitve, vendar pa mora biti vadba prilagojena le-tej. Vsebovati mora primerno
ogrevanje, primeren izbor gibalnih nalog in primerno sproščanje (Behm, Falgenbaum, Falk,
Klentrou, 2008, v Adlešič, 2012). Vadba za moč pozitivno vpliva tudi na psihosocialni razvoj
mladostnikov. Pozitivni učinki se namreč kažejo v večji samozavesti mladostnikov, kot tudi v
večji pripravljenosti vključevanja v različna hišna in druga opravila (Pori, Luzar in Šibila,
2010).
Šarabon (2007) je zapisal, da večja moč v predpubertetnem obdobju prispeva h kakovosti
tehnike športnih gibanj. Vsebine vadbe za moč morajo slediti vzgojno-izobraževalnim ciljem
in posamezniku pomagati pri kakovostnem in varnem izvajanju tovrstnih dejavnosti. Vadeči
morajo razumeti in pridobiti funkcionalna znanja o pomenu skladnega razvoja telesa in
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sorazmerju moči mišičnih skupin, pravilni izbiri in tehniki izvedbe krepilnih vaj za glavne
mišične skupine ter o pojavnih oblikah moči in vadbenih sredstvih, ki se uporabljajo za njihov
razvoj. Primerno pripravljen in nadzorovan trening moči je varen za otroke, prispeva k
povečanju mišične moči, prispeva h kakovostnejši vadbi drugih športnih gibanj, zmanjšuje
možnost poškodb, ki se pojavljajo pri športu in izboljšuje splošen zdravstveni status otroka ter
pozitivno vpliva na psihosocialne komponente otroka.
Trening moči pri mladini bi moral imeti izključno dinamičen karakter, zato se je potrebno
izogibati statičnemu naprezanju. Tako se poudarek daje predvsem razvoju eksplozivne moči,
še posebno odrivne moči in repetitivne moči, pri čemer je pomembnejše daljše trajanje vadbe
ob manjši intenzivnosti. Pri vadbi vadeči premagujejo predvsem lastno težo v raznolikih
gibanjih. Pri mlajših starostnih skupinah se bremena uporabljajo redkeje, pa še takrat se mora
vadeče postaviti v ustrezen vadbeni položaj, da ne bi prišlo do poškodb gibalnega aparata.
Vadba z bremeni se tako izvaja predvsem leže ali sede (Pistotnik, 2011).
Bazo razvoja osnovnih pojavnih oblik moči vsekakor predstavljajo naravne oblike gibanja, pri
čemer je potrebno ustrezno povečevati obremenitve vadečih nad njihovo vsakodnevno
obremenjenostjo. V bistvu se pri tem ne more govoriti o treningu moči v pravem pomenu, ker
ni mogoče natančno določiti vseh spremenljivk vadbe, predvsem pa ne intenzivnosti. Vseeno
pa je pri takšni vadbi potrebno upoštevati osnovna metodična načela razvoja posameznih
pojavnih oblik moči (npr. ustrezno število mišičnih kontrakcij, ustrezen način gibanja,
ustrezna aktivacija mišic ipd.), saj se le tako doseže želene učinke. Različne oblike plazenj in
lazenj, ki spadajo v naravne oblike gibanj, so zelo primerne za razvoj moči mladih
odbojkarjev (Pori, Pistotnik in Pori, 2007).

1.3.3 Načela vadbe za moč pri otrocih
Šarabon (2007) meni, da je proksimalno-distalni princip pravi pristop vadbe za moč pri
otrocih. Pomeni, da je najprej potrebno dobro okrepiti mišične skupine, ki se nahajajo blizu
hrbtenice (trup), kasneje pa tiste, ki so od trupa bolj oddaljene. Poudarjena mora biti tehnična
plat izvedbe vaj: začetni položaj, gibanje, končni položaj. Vadeči mora osvojiti različne
dinamike izvedbe (počasi tekoče, gladko tekoče, eksplozivno) in se naučiti pravilnega dihanja
(enakomerno gibanje z izdihom proti koncu koncentrične faze giba). Mišične skupine, ki jim
je potrebno nameniti posebno pozornost so iztegovalke, upogibalke in bočne upogibalke
trupa, primikalke lopatice, dvosklepne iztegovalke kolka, iztegovalke in upogibalke kolena.
Pri izbiri vaj se izhaja iz dejavnosti dnevnega življenja in tehničnih elementov v športu
(dvigovanje bremen s tal, nošenje bremen). Pri izbiri krepilnih vaj za izolirane mišične
skupine je potrebno biti previden in se prepričati, da se res obremenjuje mišično skupino, ki se
jo želi. V nasprotnem primeru bo napačno izbrana tudi raztezna vaja za regeneracijo, takšna
kombinacija pa ima lahko kvaren učinek na gibalni aparat. Poleg agonistov v določenem gibu,
je potrebno krepiti še antagoniste, saj se prepogosto dogaja, da so agonisti zelo močni,
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antagonisti pa šibki. Sorazmerje krepitve mišic okrog sklepov je eden ključnih ciljev. Ravno
neupoštevanje te zahteve pogosto vodi v porušeno koordinacijo udov in trupa ter poškodbe.
Svetuje se predvsem izbira vaj s težo lastnega telesa. Vaje z dodatnimi bremeni ter vaje na
napravah pridejo na vrsto po zaključenem biološkem razvoju. Velik pomen naj se daje
ravnovesju med obremenjevanjem upogibalk in iztegovalk trupa, mišicam trebušne stene pri
stabilizaciji trupa in učenju pravilnega dvigovanja bremen. Pri tem je potrebno upoštevati
načelo postopnosti in redne vadbe (ista mišična skupina naj bo obremenjena vsaj 2x
tedensko).

1.3.4 Prilagoditve organizma na vadbo za moč
Prilagoditve organizma na vadbo za moč so akutne in kronične. Akutne prilagoditve, ki se jim
pogosto reče odzivi na vadbo, so tiste spremembe, ki se pojavijo v telesu med vadbo in takoj
po njej. Kronične prilagoditve pa se nanašajo na spremembe v telesu, ki se pojavijo po
ponavljajoči se vadbi in ostanejo dolgo po njej. Ključ za povečanje mišične mase in moči je v
tem, da se telo izpostavi preobremenitvi – to pomeni, da živčno-mišični sistem izkusi vadbeni
stres, kakršnega ni vajen. Progresivno preobremenjevanje povzroča, da je mišica sposobna
premagovati vedno večje breme, kar pa je pokazatelj tega, da so se zgodile številne fiziološke
prilagoditve (Earle in Baechle, 2004, v Adlešič, 2012).
Trening moči je s športnega vidika prilagajanje športnikovega telesa obremenitvam, kakršnim
bo izpostavljeno na tekmovanju. Pri tem se uporabljajo obremenitve, ki naj bi izzvale procese
prilagoditve različnih mišičnih skupin, tako da bi te laže prenašale specifične obremenitve na
tekmi. Enake obremenitve pa izzivajo pozitivne prilagoditvene procese le določeno časovno
obdobje: toliko časa, dokler se mišica ne prilagodi nanje. Ko je mišica prilagojena na
določeno obremenitev, se procesi prilagajanja v njej prekinejo. Zato nadaljnja vadba z
enakimi bremeni ne bi prispevala k povečevanju moči, temveč le k izboljšanju mišične
vzdržljivosti. Da pa bi se v mišici ponovno izzvali procesi prilagajanja, je potrebno povečati
obremenitev. Le tak način povečevanja obremenitve zagotavlja napredek v razvoju moči
(Pistotnik, 2011).
Prilagoditve na vadbo za moč pri mlajših, se razlikujejo od prilagoditev na vadbo za moč pri
odraslih. Ker otroci nimajo dovolj hormonov, ki bi spodbujali mišično hipertrofijo, se
predvideva, da so za prirastek mišične moči v največji meri odgovorne nevrološke
prilagoditve. Vadba za moč pri mladih dokazano izboljša mišično moč, kljub temu da so v
raziskavah opazili relativno majhno rast mišice. Raziskave, ki so se osredotočile na mišično
hipertrofijo pri otrocih in najstnikih, so pokazale minimalno hipertrofijo pri najstnikih,
medtem ko je pri otrocih ni bilo zaznati (Behm idr., 2008, v Adlešič, 2012).
Tudi Šarabon (2007) se strinja, da je v predpubertetnem obdobju napredek v absolutni moči
predvsem posledica živčnih dejavnikov, medtem ko je povečevanje mišične mase v tem
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obdobju izjemno majhna. V tej starosti namreč še ni bioloških temeljev, ki bi omogočali
povečevanje mišične mase. Razvoj moči, ki nastopi kot posledica vadbe, je v tem obdobju
zlasti rezultat učenja gibanja, ki se odraža v boljši znotrajmišični koordinaciji in s tem višji
ravni hotene aktivacije mišic.
Z vadbo moči se namreč izboljša raven usklajenosti delovanja agonistov in antagonistov,
predvsem pa raven aktivacije gibalnih centrov. Zato je priporočljivo, da je količina vadbe za
moč v predpubertetnem obdobju bistveno manjša kot v pubertetnem in tudi drugače
organizirana. Moč naj bi se zato razvijala preko različnih oblik gibanj, ki so vezana na
posamezen šport in v večji meri vzpodbujajo oživčenje mišic, ne da bi jih pri tem pretirano
obremenjevala (Škoda, 2004).
Učinki vadbe moči pri otrocih (Rowland, 1996, v Škoda, 2004) so:
 Povečanje aktivacije mišic.
 Vplivanje na tehniko gibanja.
 Preventiva pred poškodbami.

1.3.5 Sredstva za razvoj moči
Pistotnik (2011) razvrsti osnovna sredstva za razvoj moči na:
 krepilne gimnastične vaje,
 elementarne igre z naravnimi oblikami gibanj in
 osnovne gibe izbranega športa, izvajane z bremeni, oz. s težjimi pripomočki.
Pripomočki za razvoj moči pa so lahko:
 bremena (ročke, obtežilni jopiči, težke žoge, partner ipd.),
 ekspanderji (vzmeti ali elastični trakovi za raztezanje ali stiskanje),
 trenažerji (naprave za vadbo moči – mehanični, hidravlični, izokinetični ipd.) in
 elektro stimulatorji (prožijo električne impulze, ki izzovejo mišično napenjanje).
Pri otrocih se vadba za moč lahko izvaja na različne načine in z uporabo različnih
pripomočkov. Mišice za učinkovito delovanje potrebujejo le določen upor, ki ga lahko
ustvari:
a) Lastna telesna teža. Vadba z lastno telesno težo je ena najpogosteje uporabljenih
oblik vadbe moči. Breme, ki se ga premaguje, predstavlja telesna teža vadečega (Pori idr.,
2013). Osnovo izbora gibalnih nalog za razvoj moči pri mladih odbojkarjih z uporabo lastne
telesne teže najpogosteje predstavljajo lazenja in plazenja, pa tudi različni tehnično-taktični
elementi odbojkarske igre (Pori, Luzar in Šibila, 2010).
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a) Teža partnerja. Vadba v parih je priljubljen način vadbe moči, kjer breme predstavlja
teža partnerja. Največkrat se vsebina takšne vadbe veže na potiskanja, vlečenja, upiranja, ali
pa dviganja in nošenja dela, oz. celotne mase partnerja. Pari morajo biti pri tem čim bolj
homogeni (po višini, teži in sposobnostih - Pori idr., 2013). Vadba s partnerjem je lahko zelo
učinkovito motivacijsko sredstvo.
b) Težka žoga. Težka žoga sodi med najbolj vsestranske vadbene pripomočke.
Največkrat se jo uporablja kot breme, ki se ga dviguje v različnih smereh. Omogoča krepitev
mišic celega telesa, saj se dvige, potiske, suke lahko izvaja v različnih položajih in s tem
zagotovi širok krepilni učinek. Služi lahko tudi kot pripomoček, na katerega se lahko opre ali
pa se ga meče (Pori idr., 2013). S težkimi žogami se razvija predvsem hitra moč rok in
ramenskega obroča, pogosto pa tudi moč trupa in nog. Takšna vadba po svojem značaju
najpogosteje predstavlja pliometrični trening, ki intenzivno utruja gibalni in živčni sistem,
zato se v obdobju otroštva z njim ne sme pretiravati (Pori, Luzar in Šibila, 2010).
c) Klop. Služi lahko kot sredstvo za oteženo izvajanje krepilnih gimnastičnih vaj, če se
del mase telesa postavi višje. Največkrat se stopničko uporablja pri izvajanju počepov,
izpadov in sklec (Pori idr., 2013). Lahko se uporabi tudi kot pripomoček, ki se ga preskakuje
ali na katerega se izvede naskok. Lahko se uporablja tudi pri lazenjih in plazenjih.
d) Metrska palica. Lesena metrska palica je pripomoček, ki je v športni praksi pogosto
zapostavljen. Pri izvajanju krepilnih gimnastičnih vaj se lahko s pomočjo palice učinkoviteje
ohranja določen statičen položaj posameznih delov telesa. Nanjo se lahko opira, se od nje
odriva ali pa palica služi kot pripomoček za ravnotežje (Pori idr., 2013). Lahko se uporablja
tudi kot vmesnik pri vlečenjih in potiskanjih.
e) Vrv. Različno dolge in debele vrvi omogočajo izvajanje gibalnih nalog, tako v
oteženih kot v olajšanih okoliščinah. Na različne konstrukcije se jo lahko vpne na številne
načine, pogosto se na koncih naredi tudi zanke. Vrv se najpogosteje uporablja pri vlečenjih in
potiskanjih, v različnih vesah in pri upogibanju trupa v oporah (Pori idr., 2013). Vrv se lahko
uporablja tudi kot sredstvo za preskakovanje (debelejša vrv kot velika kolebnica, tanjša pa kot
kratka kolebnica). Vrv se lahko uporablja tudi kot plezalo.
f) Drsniki. Največkrat se uporablja dva drsnika na katera se lahko postavi dlani,
podlahti, komolce ali pa stopala oz. kolena. Posebnost izvajanja gibalnih nalog je v tem, da se
od začetnega do končnega položaja in nazaj, drsi po tleh. Izvajanje gibalnih nalog z drsniki
zahteva dobro stabilizacijo mišic trupa, saj se s posamezno nalogo največkrat dosežejo
krepilni učinki na več mišic oz. mišičnih skupin hkrati (Pori idr., 2013). Drsniki omogočajo,
da nekateri deli telesa drsijo, kar poveča zahtevnost gibalne naloge. Lahko se uporabljajo pri
lazenjih, hoji in teku.
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1.4 CILJI
Cilj je, na podlagi pregledane strokovne literature in lastnega znanja, predstaviti razvoj moči z
različnimi gibalnimi nalogami pri mali odbojki.
Za pisanje diplomskega dela sem se odločila, ker sama kot otrok pri različnih športih nisem
bila deležna sistematičnega pristopa k vadbi moči. Ker obstaja zelo malo slovenske literature
s področja razvoja moči otrok pri odbojki, sem želela izdelati pripomoček, ki bo v pomoč
mladim trenerjem.
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3 METODE
Diplomsko delo je monografskega tipa, temelji predvsem na izboru slovenske literature in na
internetnih virih. Literaturo sem pridobila preko bibliografskega sistema Cobiss. Ključne
besede, ki sem jih uporabila pri iskanju literature, so bile: odbojka, moč, otroci, predpuberteta,
naravne oblike gibanja.
Uporabljeno je tudi znanje, pridobljeno na Fakulteti za šport in izkušnje, pridobljene v lastni
odbojkarski karieri.
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4 RAZPRAVA

4.1 NARAVNE OBLIKE GIBANJA
Naravne oblike gibanja so elementarna gibanja, ki jih je človek razvil skozi svojo filogenezo
in predstavljajo gibalno abecedo človeka. Glede na načine premikanja telesa in njegovih
segmentov v prostoru se le-ta delijo na lokomocije in manipulacije. Lokomocije so osnovna
premikanja celega telesa v prostoru (npr. tek), manipulacije pa predstavljajo osnovna gibanja
s posameznimi telesnimi segmenti (npr. meti). Povezava omenjenih dveh skupin gibanj pa
tvori tretjo skupino in sicer osnovna sestavljena gibanja, v katerih so lokomocije in
manipulacije povezane v novo gibalno celoto na višjem nivoju (npr. tek in met). Pri športni
vadbi se kot osnova gibalnih aktivnosti najprej uporabljajo lokomocije (plazenja, lazenja,
hoja, tek, padci, plezanja in skoki), manipulacije pa so kasneje vezane na gibe s telesnimi
segmenti in upravljanje z različnimi predmeti (meti in lovljenja predmetov, udarci in blokade
ter prijemi). Osnovna sestavljena gibanja, povezave lokomocij in manipulacij, ki se izvajajo
hkrati so: potiskanja, vlečenja, dviganja in nošenja.
Nujno je, da otrok naravne oblike gibanja izvaja čim pogosteje, saj ta gibanja predstavljajo
pomemben element gibalne izobrazbe. Z njimi se lahko vpliva na razvoj gibalnih sposobnosti
(moč, koordinacija, hitrost) in na širjenje baze gibalnih znanj, ki v kasnejših letih
predstavljajo osnovo za izvajanje zahtevnejših, sestavljenih gibanj. Z naravnimi oblikami
gibanja pa se lahko izpolnjujejo različni cilji na vadbeni enoti.
Pri mali odbojki se lahko uporabljajo za ogrevanje, v pripravljalnem delu vadbene enote, za
razvoj in utrjevanje gibalnih sposobnosti, v glavnem delu vadbene enote ter za psihofizično
umiritev, v zaključnem delu vadbene enote. Gibalne naloge se v uvodno pripravljalnem delu,
tam kjer je to le mogoče, izvajajo z uporabo žoge. Trenerji morajo stremeti k temu, da otroci
čim več gibalnih nalog izvedejo z žogo in s tem, poleg gibalnih sposobnosti, razvijajo tudi
občutek za žogo, kasneje pa tudi že tehniko. V pripravljalnem delu vadbene enote se
uporabljajo predvsem živahne lokomocije, kot so: tek z vodenjem žoge, poskoki in lazenja z
žogo, pa tudi nekatere bolj dinamične oblike plazenj. Uporabna so tudi sestavljena gibanja,
kot so vlečenja in nošenja ter manipulacije, predvsem meti in lovljenja predmetov. V glavnem
delu se razvija posamezne gibalne sposobnosti. V zaključnem delu pa se z naravnimi oblikami
gibanja skuša doseči psihofizično umiritev vadečih. V ta namen se uporabijo gibanja, ki niso
energijsko zahtevna, niti preveč dinamična, vadeči pa jih že dobro poznajo in obvladajo. To
so lahko hoja, umirjena plazenja in lazenja ter različne manipulacije s predmeti (Pistotnik,
Pinter in Dolenc 2002).
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4.1.1 Plazenja
Plazenja so gibanja, pri katerih se za premikanje v prostoru uporabljajo roke, noge in trup, pri
čemer je trup v stiku s podlago. Lahko se izvajajo v ležah na trebuhu, hrbtu ali bokih. Pri tem
lahko gibanje poteka v smeri naprej, vzvratno, ali bočno (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002).
Plazenja se lahko izvajajo (Pori, Pistotnik in Pori, 2007):
- prosto (samo z uporabo lastnega telesa na ravni podlagi);
- s partnerjem (uporaben kot breme za krepitev mišic, ali za pomoč pri izvedbi);
- z uporabo pripomočkov – palice, različne žoge in obtežilne vreče;
- z uporabo ovir (pomožna orodja – skrinja, klop, letvenik, različno oblikovane blazine in
glavna orodja – bradlja, krogi), ki jih je potrebno na ustrezen način premagati.
Na posamezni vadbeni enoti naj se vsako različico plazenj ponovi 3-5 krat, dolžina plazenja
pa naj bo do 10 m. Ker je pri plazenjih pogosto oteženo dihanje, je vadbo primerno
kombinirati s hojo in z lahkotnim tekom. Ker so plazenja zelo kompleksna gibanja, se z njimi
lahko vpliva na krepitev mišic celega telesa (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002). Ob
poznavanju zgradbe telesa se lahko izberejo načini gibanja, s katerimi se bo vplivalo na
krepitev točno določene mišične skupine, ali pa na razvoj koordinacije (Pistotnik in Pinter,
1996).
Plazenja po strminah so koristne krepilne gibalne naloge, saj omogočajo intenzivno krepitev
mišic rok in ramenskega obroča, ki so v odbojkarski igri velikega pomena, predvsem v fazi
napadalnega udarca in servisa (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002).
Prosta plazenja:
o Plazenje v leži na trebuhu, naprej. Leža na trebuhu, vzročenje z levo, priročenje
skrčeno gor z desno. Izmenično vlečenje z levo in desno iz vzročenja do priročenja
skrčeno in potiskanje z nogami (sl. 2). Krepitev upogibalk rok in ramen ter iztegovalk
nog. Plazi se lahko za kotalečo žogo.

Slika 2

24

o Plazenje v leži na trebuhu, naprej. Leža na trebuhu, vzročenje. Vlečenje in
potiskanje, v celem razponu giba do priročenja (sl. 3). Krepitev upogibalk in
iztegovalk rok ter upogibalk ramen.

Slika 3

o Plazenje v leži na trebuhu, vzvratno. Sklek ležno, priročenje skrčeno gor. Potiskanje
do vzročenja, vzvratno (sl. 4). Krepitev iztegovalk rok in ramen.

Slika 4

o Plazenje v leži na hrbtu, vzvratno. Leža na hrbtu skrčeno, roke prekrižane na prsih.
Potiskanje z nogami (sl. 5). Krepitev iztegovalk kolkov in kolen.

Slika 5

25

o Plazenje v leži na hrbtu, naprej. Leža na hrbtu, roke prekrižane na prsih. Vlečenje z
nogami, naprej (sl. 6). Krepitev upogibalk kolkov in kolen.

Slika 6

o Plazenje bočno, naprej. Leža levobočno, leva vzročena, desna roka in noga oprti
pred trupom. Potiskanje z desno roko in desno nogo, naprej (sl. 7). Krepitev iztegovalk
gornje roke in gornje noge.

Slika 7

Plazenja z uporabo žoge:
o Plazenje v leži na trebuhu, vzvratno, z žogo med stopali. Leža na trebuhu,
priročenje skrčeno na podlahteh, stopala dvignjena od podlage, žoga med stopali.
Potiskanje do vzročenja (sl. 8). Krepitev iztegovalk rok in ramen ter primikalk nog.

Slika 8
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o Plazenje v leži na trebuhu, naprej, z žogo med stopali. Leža na trebuhu, vzročenje,
stopala dvignjena od tal, žoga med stopali. Vlečenje do priročenja skrčeno (sl. 9).
Krepitev upogibalk rok in ramen ter primikalk nog.

Slika 9

o Plazenje v leži na trebuhu, naprej, s težko žogo na plečih. Leža na trebuhu,
vzročenje z levo, priročenje skrčeno gor z desno. Izmenično vlečenje z levo in desno
iz vzročenja do priročenja skrčeno in potiskanje z nogami (sl. 10). Krepitev upogibalk
rok in ramen ter iztegovalk nog.

Slika 10

o Plazenje v leži na trebuhu, naprej, potiskanje žoge z glavo. Leža na trebuhu,
vzročenje z levo, priročenje skrčeno gor z desno. Izmenično vlečenje z levo in desno
iz vzročenja do priročenja skrčeno in potiskanje z nogami (sl. 11). Krepitev upogibalk
rok in ramen ter iztegovalk nog.

Slika 11
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o Plazenje v leži na trebuhu, naprej, pod klopjo. Leža na trebuhu, vzročenje z levo,
priročenje skrčeno gor z desno. Izmenično vlečenje z levo in desno iz vzročenja do
priročenja skrčeno in potiskanje z nogami (sl. 12). Krepitev upogibalk rok in ramen ter
iztegovalk nog.

Slika 12

Plazenje po strmini:
o Plazenje v leži na trebuhu, naprej, po strmini. Leža na trebuhu, vzročenje. Vlečenje
do priročenja skrčeno (sl. 13). Krepitev upogibalk rok in ramen.

Slika 13

o Plazenje v leži na trebuhu, vzvratno, po strmini. Leža na trebuhu, priročenje
skrčeno. Potiskanje do vzročenja (sl. 14). Krepitev iztegovalk rok in ramen.

Slika 14
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o Plazenje v leži na hrbtu, naprej, po strmini. Leža na hrbtu, priročenje. Vlečenje do
zaročenja skrčeno in vlečenje z nogami (sl. 15). Krepitev upogibalk rok, ramen ter
kolen.

Slika 15

o Plazenje v leži na hrbtu, vzvratno, po strmini. Leža na hrbtu, zaročenje skrčeno.
Potiskanje do priročenja in potiskanje z nogami (sl. 16). Krepitev iztegovalk rok,
ramen in nog.

Slika 16

4.1.2 Lazenja
Lazenja so gibanja pri katerih se vadeči premikajo s pomočjo rok in nog, trup pa je dvignjen
od podlage. Pomeni, da se gibanje izvaja v različnih mešanih oporah na rokah in nogah (opore
ležno, kelčno, čepno ali sedno). Pri tem se lahko vadeči gibljejo naprej, vzvratno ali bočno.
Lazenja se lahko izvajajo prosto, z uporabo predmetov ali partnerja, lahko pa tudi z uporabo
ovir. Najprej se lazenja izvajajo v prosti obliki na ravni podlagi, nato se lahko otežijo s
spreminjanjem oblike gibanja (soročno, sonožno, raznonožno), s premagovanjem ovir, z
dodatno obremenitvijo, s podaljševanjem razdalje za lazenje (do 15 m), s povečanjem hitrosti
lazenja ali z izvajanjem lazenj na strminah. Gibanja so naporna, zato jih je potrebno
kombinirati s hojo in tekom, po vadbi pa sta priporočljiva raztezanje in sproščanje v vesi. Z
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lazenji se vpliva na krepitev mišic gornjih in spodnjih okončin (Pistotnik, Pinter in Dolenc,
2002).
Odvisno od položaja in smeri gibanja ter od vključevanja telesnih segmenotv v gibanje, so
krepilni vplivi v večji meri usmerjeni v izbrane predele. Ker pa so lazenja tudi bolj dinamična
kot plazenja, se lahko z njimi že v večji meri vpliva na funkcionalne sisteme vadečih (dihalni
in krvožilni sistem). Z različnimi oblikami lazenj se različno vpliva na krepitev vadečih (Pori,
Pistotnik in Pori, 2007).
Med lazenja se uvrščajo tudi različne oblike samokolnic, ki se lahko izvajajo v parih ali v
trojkah. Vadeči – samokolnica je v opori ležno spredaj ali zadaj, voznik samokolnice pa ga
drži za dvignjene noge. Pri tem je prijem za stegna lažja različica vožnje samokolnice, ker
zaradi manjše ročice voznik lažje nadzoruje gibanje samokolnice, ta pa ima tudi manjšo
obremenitev na rokah. Pri prijemu za gležnje je gibanje tako koordinacijsko kot tudi
energijsko zahtevnejše. Z vožnjo samokolnice se vpliva predvsem na krepitev mišic rok in
ramenskega obroča, znatni pa so tudi krepilni učinki na mišice trupa (Pistotnik, Pinter in
Dolenc, 2002).
Prosta lazenja v opori spredaj:
o Lazenje v opori ležno spredaj, naprej. Opora ležno spredaj, skolnjeno. Lazenje
naprej (sl. 17). Krepitev upogibalk ramen in trupa.

Slika 17

o Lazenje v opori ležno spredaj, vzvratno. Opora ležno spredaj, skolnjeno. Lazenje
vzvratno (sl. 18). Krepitev iztegovalk ramen.

Slika 18
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o Lazenje v opori ležno spredaj, bočno. Opora ležno spredaj, sklonjeno. Lazenje v
stran (sl. 19). Krepitev primikalk nog ter horizontalnih upogibalk ramen.

Slika 19

o Lazenje v opori ležno spredaj, bočno, okoli vzdolžne osi. Opora ležno spredaj.
Zasuk do opore ležno zadaj z vmesnim odročenjem. Sukanje okoli vzdolžne osi (sl.
20). Krepitev upogibalk ramen in bočnih upogibalk trupa.

Slika 20

o Lazenje v opori ležno spredaj, na podlakteh, naprej. Opora ležno spredaj,
sklonjeno, na podlakteh. Lazenje naprej (sl. 21). Krepitev iztegovalk ramen in
upogibalk trupa.

Slika 21
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o Lazenje - medved. Opora ležno spredaj, sklonjeno. Lazenje naprej s hkratnim
premikanjem roke in noge na isti strani (sl. 22). Krepitev upogibalk ramen in trupa ter
iztegovalk nog.

Slika 22

o Lazenje - tjulenj. Leža oporno spredaj, brez pomoči nog. Lazenje naprej samo z
rokami (sl. 23). Krepitev upogibalk ramen. Bolj kot so dlani obrnjene nazaj, večji je
krepilni učinek na upogibalke ramen, v nasprotnem primeru pa je krepilni učinek na
iztegovalke rok.

Slika 23

o Lazenje - morski lev. Leža oporno spredaj, brez dela nog. Lazenje s soročnimi odrivi
(sl. 24). Krepitev iztegovalk rok in upogibalk ramen.

Slika 24
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o Lazenje - krokodil. Sklek ležno spredaj. Lazenje naprej z oporo na skrčenih rokah in
prstih stopal, hkrati z roko in nogo na isti strani (sl. 25). Krepitev upogibalk trupa ter
iztegovalk ramen in kolka.

Slika 25

o Lazenje - gosenica. Opora stojno. Lazenje z rokami do opore ležno spredaj in nato z
nogami do opore stojno (sl. 26). Krepitev iztegovalk rok in gležnja ter upogibalk
trupa.

Slika 26

o Lazenje v opori ležno spredaj, s soročnimi odrivi, naprej. Opora ležno spredaj,
sklonjeno. Soročnimi odrivi naprej in hoja z nogami (sl. 27). Krepitev upogibalk trupa
ter iztegovalk in upogibalk ramen.

Slika 27
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o Lazenje v opori ležno spredaj, s sonožnimi odrivi, naprej. Opora ležno spredaj,
sklonjeno. Sonožnimi odrivi naprej in hoja po rokah (sl. 28). Krepitev iztegovalk
ramen, nog in upogibalk trupa.

Slika 28

o Kroženje okrog stopal. Opora ležno spredaj, sklonjeno. Hoja po rokah v krogu (sl.
29). Krepitev horizontalnih upogibalk ramen.

Slika 29

o Kroženje okrog dlani. Opora ležno spredaj, sklonjeno. Hoja z nogami v krogu (sl.
30). Krepitev primikalk nog.

Slika 30
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Prosta lazenja v opori zadaj:
o Lazenje v opori čepno zadaj, naprej. Opora čepno zadaj. Lazenje naprej (sl. 31).
Krepitev upogibalk kolen in ramen.

Slika 31

o Lazenje v opori čepno zadaj, vzvratno. Opora čepno zadaj. Lazenje vzvratno (sl.
32). Krepitev iztegovalk kolen in ramen.

Slika 32

o Lazenje v opori ležno zadaj, vzvratno. Opora ležno zadaj. Lazenje vzvratno z
izmeničnim delom rok, noge mirujejo (sl. 33). Krepitev iztegovalk ramen.

Slika 33
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o Lazenje s soročnimi odrivi, vzvratno. Opora čepno zadaj. Lazenje vzvratno s
soročnimi odrivi (sl. 34). Krepitev iztegovalk rok, ramen in iztegovalk kolen.

Slika 34

o Lazenje s sonožnimi odrivi, vzvratno. Opora čepno zadaj. Lazenje vzvratno s
sonožnimi odrivi (sl. 35). Krepitev iztegovalk ramen, upogibalk kolka in trupa.

Slika 35

Lazenja z uporabo žoge:
o Potiskanje žoge z glavo, naprej. Sklek ležno spredaj. Lazenje naprej z oporo na
skrčenih rokah in prstih stopal ter potiskanje žoge z glavo (sl. 36). Krepitev iztegovalk
rok in nog ter upogibalk ramen.

Slika 36
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o Prenašanje žoge na trebuhu, naprej. Opora čepno zadaj. Lazenje naprej, z žogo na
trebuhu (sl. 37). Krepitev iztegovalk kolka in upogibalk ramen.

Slika 37

o Prenašanje žoge na vratu, naprej. Opora ležno spredaj, sklonjeno. Lazenje naprej, z
žogo na vratu (sl. 38). Krepitev iztegovalk rok in nog.

Slika 38

o Lazenje s kotaljenjem žoge z roko, naprej. Opora ležno spredaj, sklonjeno. Lazenje
naprej, kotaljenje žoge z roko (sl. 39). Krepitev iztegovalk rok in ramen ter upogibalk
trupa. Žogo se lahko kotali izmenično z rokama ali se dela osmice.

Slika 39
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o Lazenje v opori na žogah, naprej. Opora spredaj ležno sklonjeno, z oporo na žogah.
Lazenje naprej z oporo na žogah (sl. 40). Krepitev iztegovalk rok in ramen ter
upogibalk zapestja in trupa. Šibkejši lahko nalogo izvajajo v opori klečno spredaj,
sklonjeno, z oporo na žogah.

Slika 40

o Lazenje bočno preko žog. Opora ležno spredaj, sklonjeno, z oporo na žogah. Lazenje
bočno (sl. 41). Krepitev upogibalk zapestja, iztegovalk komolca in horizontalnih
upogibalk ramen.

Slika 41

Lazenja z uporabo drsnikov:
Skoraj vse gibalne naloge se lahko otežijo z uporabo drsnikov, zato jih bomo predstavili le
nekaj.
o Lazenje z drsniki pod dlanmi, naprej. Opora ležno spredaj, sklonjeno, dlani na
drsnikih. Drsenje z rokami naprej in hoja z nogami (sl. 42). Krepitev iztegovalk nog in
ramen ter upogibalk trupa.

Slika 42
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o Lazenje z drsniki pod stopali, naprej. Opora ležno spredaj, sklonjeno, stopala na
drsnikih. Lazenje naprej z rokami, drsenje z nogami (sl. 45). Krepitev iztegovalk rok
in upogibalk ramen. Bolj kot so dlani obrnjene ven, večji bo krepilni učinek na
upogibalke ramen in manjši na iztegovalke rok.

Slika 43

o Lazenje z drsniki pod dlanmi, s sonožnimi odrivi, naprej. Opora spredaj ležno,
dlani na drsnikih. Sonožnimi skoki naprej in drsenje z rokami (sl. 46). Krepitev
iztegovalk ramen ter upogibalk kolka in trupa.

Slika 44

o Lazenje z drsniki pod stopali, s soročnimi odrivi, naprej. Opora spredaj ležno,
stopala na drsnikih. Soročnimi odrivi naprej in drsenje z nogami (sl. 45). Krepitev
iztegovalk rok in ramen in upogibalk trupa.

Slika 45
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o Lazenje v opori ležno zadaj, z drsniki pod dlanmi, naprej. Opora ležno zadaj, dlani
na drsnikih. Lazenje naprej z nogami in drsenje z rokami (sl. 46). Krepitev iztegovalk
kolkov in upogibalk kolen.

Slika 46

o Lazenje v opori čepno zadaj, z drsniki pod dlanmi, vzvratno. Opora ležno zadaj,
dlani na drsnikih. Lazenje vzvratno z nogami, drsenje z rokami (sl. 47). Krepitev
iztegovalk nog.

Slika 47

o Lazenje v opori ležno zadaj, z drsniki pod stopali, naprej. Opora ležno zadaj,
stopala na drsnikih. Lazenje naprej z rokami in drsenje z nogami (sl. 48). Krepitev
iztegovalk rok in upogibalk ramen. Če se gibanje izvede vzvratno, je poudarjena
krepitev iztegovalk ramen.

Slika 48
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o Gosenica, drsniki pod stopali, naprej. Opora stojno spredaj. Lazenje z rokami do
opore ležno spredaj in nato vlečenje z nogami do opore stojno spredaj (sl. 49).
Krepitev iztegovalk rok, upogibalk kolka in trupa. Pri lazenju vzvratno pa se krepijo
iztegovalke ramen ter upogibalke trupa.

Slika 49

o Gosenica, drsniki pod dlanmi, naprej. Opora stojno spredaj. Drsenje z rokami do
opore ležno spredaj in nato lazenje z nogami do opore stojno spredaj (sl. 50). Krepitev
iztegovalk rok, upogibalk kolka in trupa. Pri lazenju vzvratno pa se krepijo
iztegovalke ramen ter upogibalke trupa.

Slika 50

Lazenja v parih:
o Samokolnica. Opora ležno spredaj, z dvignjenimi nogami. Hoja po rokah naprej (sl.
51). Krepitev iztegovalk rok ter upogibalk trupa in ramen. Lažja različica je
samokolnica s prijemom za stegna, težja pa s prijemom za gležnje.

Slika 51
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o Obrnjena samokolnica. Opora ležno zadaj, prijem za gležnje. Hoja po rokah
vzvratno (sl. 52). Krepitev iztegovalk rok in ramen.

Slika 52

o Samokolnica, s soročnimi odrivi. Opora ležno spredaj, z dvignjenimi nogami.
Soročni odrivi naprej (sl. 53). Krepitev iztegovalk rok ter upogibalk trupa in ramen.

Slika 53

o Samokolnica, v stoji na rokah. Opora v stoji na rokah, noge oprte na partnerjeva
ramena. Hoja po rokah naprej (sl. 54). Krepitev iztegovalk rok ter upogibalk trupa in
ramen.

Slika 54
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o Podaljšana samokolnica. Opora ležno spredaj, prvi ima noge oprte na hrbet drugega,
drugega pa drži tretji za stegna. Hoja po rokah naprej (sl. 55). Krepitev na iztegovalk
rok in upogibalk trupa.

Slika 55

Lazenje v parih z uporabo žog:
o Lazenje v paru, s podajanjem žoge. Opora ležno spredaj, sklonjeno. Lazenje bočno s
podajanjem žoge (sl. 56). Krepitev horizontalnih upogibalk ramen.

Slika 56

Lazenja po strmini:
o Lazenje po strmini, naprej. Opora ležno spredaj, sklonjeno. Lazenje naprej (sl. 57).
Krepitev iztegovalk rok in nog.

Slika 57
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o Lazenje po strmini, vzvratno. Opora ležno spredaj, sklonjeno. Lazenje vzvratno (sl.
58). Krepitev iztegovalk ramen.

Slika 58

Lazenja z ovirami:
o Lazenje preko ovire, vzvratno. Opora ležno spredaj, sklonjeno. Lazenje vzvratno
preko ovire (sl. 59). Krepitev iztegovalk ramen in trupa. Gibanje se lahko izvede tudi
bočno, kjer se krepijo tudi primikalke nog.

Slika 59

o Lazenje preko ovire, naprej. Opora čepno zadaj. Lazenje naprej preko ovire (sl. 60).
Krepitev upogibalk ramen, trupa in nog.

Slika 60
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4.1.3 Hoja
Hoja je glavna oblika premikanja na kopnem in se od teka v splošnem razlikuje po tem, da je
v zraku le eno od stopal (Wikipedija, 2013). Lahko se izvaja v smeri naprej, bočno ali
vzvratno, v stoji, kleče ali čepe. Največkrat se izvaja prosto, lahko tudi z bremeni ali ob
premagovanju ovir. Intenzivnost hoje se povečuje z daljšanjem razdalje za gibanje,
povečevanjem dinamike gibanja in s spreminjanjem podlage (Pistotnik, Pinter in Dolenc,
2002).
o Hoja v čepu, naprej. Čep, odročenje skrčeno gor. Hoja naprej (sl. 61). Krepitev
iztegovalk kolena in gležnja.

Slika 61

o Hoja v čepu, bočno. Čep, odročenje skrčeno gor. Hoja bočno (sl. 62). Krepitev
iztegovalk, primikalk in odmikalk kolena ter iztegovalk gležnja.

Slika 62

o Hoja v čepu, vzvratno. Čep, odročenje skrčeno gor. Hoja vzvratno (sl. 63). Krepitev
iztegovalk nog.

Slika 63

45

o Hoja po petah ali prstih. Stoja na petah ali prstih. Hoja po petah ali prstih (sl. 64).
Krepitev upogibalk ali iztegovalk gležnja.

Slika 64

o Hoja v stoji na rokah. Stoja na rokah. Hoja v stoji na rokah (sl. 65). Krepitev
iztegovalk rok in ramen in upogibalk trupa.

Slika 65

o Hoja z izpadnimi koraki naprej. Stoja snožno, roke v bok. Izmenični izpadi naprej z
levo in desno ter odriv v stojo snožno (sl. 66). Krepitev iztegovalk kolena in kolka

Slika 66
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o Hoja z izpadnimi koraki vzvratno. Stoja snožno, roke v bok. Izmenični izpadi
vzvratno z levo in desno ter odriv v stojo snožno (sl. 67). Krepitev iztegovalk kolena,
kolka in gležnja.

Slika 67

o Hoja z izpadnimi koraki v stran. Stoja snožno, roke v bok. Izmenični izpadi
desnobočno ter odriv v stojo snožno (sl. 68). Krepitev primikalk in iztegovalk kolena.

Slika 68

Hoja z uporabo drsnikov:
o Hoja s prisunskimi koraki, z drsnikom pod stopalom. Stoja snožno, drsnik pod
desnim stopalom. Izmenični izpadi desnobočno ter odriv v stojo snožno, gibanje do
predročenja dol (sl. 69). Imitacija gibanja pri sprejemu servisa in gibanja v obrambi.
Krepitev iztegovalk in odmikalk kolena aktivne noge.

Slika 69
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o Izpadni koraki, naprej, z drsnikom pod stopalom. Stoja snožno, drsnik pod desnim
stopalom, roke v bok. Izmenični izpadi naprej z desno ter odriv v stojo snožno, gibanje
do predročenja dol (sl. 70). Imitacija gibanja pri sprejemu servisa in gibanja v
obrambi. Krepitev iztegovalk kolena in kolka prednje noge.

Slika 70

4.1.4 Tek
Tek spada v skupino monostrukturnih športov, za katere je značilna struktura cikličnega
gibanja, pri čemer je osnovni cilj premagovanje prostora z lastnim telesom (Arh, 2012).
Temelji na gibanju v kolčnem, kolenskem in skočnem sklepu.
Tek se lahko izvaja v smeri naprej, bočno in vzvratno. Pri tem se gibanje izvaja prosto,
zahtevnost pa se povečuje z dodajanjem bremen, s premagovanjem ovir, s spreminjanjem
podlage, z zmanjševanjem podporne površine ali z vadbo na strminah. Tek je zelo primeren
kot uvodno dinamično gibanje za ogrevanje. V glavnem delu vadbene enote pa se lahko
uporabi za razvoj hitrosti, za krepitev nog ali za pozitivne vplive na večje funkcionalne
sisteme, kot sta srčno-žilni in dihalni. Pri mlajših starostnih kategorijah naj bi se teki
uporabljali v elementarnih, prostih oblikah, z manjšo intenzivnostjo in krajšim časom trajanja
(Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002).
o Tek vzvratno (sl. 71). Stoja snožno, priročenje. Tek vzvratno. Krepitev iztegovalk
gležnja in kolena.

Slika 71
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o Tek s prisunskimi koraki. Polčep, predročenje skrčeno. Tek bočno s prisunskimi
koraki (sl. 72). Krepitev primikalk in iztegovalk nog. Tek s prisunskimi koraki je
neposredno vezan na odbojkarsko igro, saj se igralci v bloku večino časa premikajo s
prisunskimi koraki. Pojavljajo se tudi v obrambi in pri sprejemu servisa.

Slika 72

o Tek z visokim dviganjem kolen. Stoja razkoračno, priročenje skrčeno. Gibanje do
prednoženja skrčeno in priročenja (sl. 73). Krepitev iztegovalk nog.

Slika 73

4.1.5 Padci
Padci so praviloma gibanja telesa iz višjega, pokončnega položaja, v nižji položaj. Lahko se
delijo glede na smer gibanja kamor vadeči pada (naprej, bočno, nazaj) in glede na del telesa
na katerega se pada (na bok, hrbet, roke). Blažitev sile se ne izvaja preko sklepnih površin,
temveč preko drugih, z mišicami obloženih delov telesa - podlakti, zunanji del nadlakti,
zunanjih in prednji del stegna, zunanja stran goleni in stopala ter zadnji in stranski obod
ramen (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002).
Padci so sestavni element odbojkarske igre, saj je mnogo žog v igri ali v obrambi, rešenih s
pomočjo padca. Pravilen padec omogoča, da se po padcu čim hitreje vstane in znajde v
prostoru ter se pri tem ne poškoduje.
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Padcev samih se pri vadbi za moč ne uporablja pogosto, vendar lahko vadeči z njimi vadijo
tehniko padcev in krepijo določene mišične skupine naenkrat. Če vadeči naredi 20 do 30
padcev zaporedoma, je to že zelo zahtevna vadba z vidika moči.
V odbojki se uporablja več različnih tehnik padcev, njihova uporaba je odvisna tudi od tega,
ali jih uporabljajo dečki ali deklice, čeprav se ta »delitev« v sodobni odbojki vedno bolj briše.
Padci so: sun, polsun, enoročno ali soročno reševanje žoge v padcu na levi ali desni bok,
povsem ženska tehnika soročnega ali enoročnega reševanja žoge v padcu (roler) in enoročno
ali soročno reševanje žoge v padcu naprej (riba ali povaljka). Slednjega punce redko
uporabljajo, saj imajo slabše razvite mišice rok in ramen, zanj pa je značilen tudi poval po
prsih, kar zna biti za punce boleče.
Padce je potrebno v fazi učenja učiti brez žoge. Takoj, ko je tehnika osvojena, pa se izvajajo z
uporabo žoge, saj se s tem učijo gibanja proti žogi in dobijo občutek, kako se žoga odbije. Če
se doda cilj, se vadi tudi natančnost odboja žoge v padcu, kar se neposredno navezuje na
odbojkarsko igro.
o Sun. Izpad naprej z desno, predklonjeno. Odriv naprej v ležo na trebuhu in zamah do
vzročenja z desno (sl. 74). Krepitev iztegovalk nog ter iztegovalk roke in ramen tiste
roke, na katero se upre. Za začetnike je lahko začetni položaj klek na eni nogi,
sklonjeno.

Slika 74

o Enoročno reševanje žoge v padcu na desni bok. Široka stoja razkoračno,
predklonjeno. Odriv desnobočno, zamah v odročenje z desno in odboj žoge, padec v
ležo desnobočno, desna vzročena (sl. 76). Krepitev iztegovalk nog ter upogibalk
komolca, horizontalnih upogibalk in iztegovalk ramena desne roke.

Slika 75
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o Enoročno reševanje žoge v padcu na desni bok, z obratom - roler. Široka stoja
razkoračno, predklonjeno. Odriv desnobočno, zamah v odročenje z desno in odboj
žoge, padec v ležo desnobočno, desna vzročena, poval v levo (sl. 76). Krepitev
iztegovalk nog ter upogibalk komolca, horizontalnih upogibalk in iztegovalk ramena
desne roke.

Slika 76

o Soročno reševanje žoge v padcu naprej - riba. Izpad naprej z desno, predklonjeno.
Odriv naprej in doskok z amortizacijo na dlaneh ter poval na prsih (sl. 77). Krepitev
iztegovalk rok in ramenskega obroča.

Slika 77

4.1.6 Plezanja
Plezanja so gibanja, pri katerih se vadeči premikajo v različnih vesah s pomočjo okončin.
Zaradi aktivnosti, ki se jih izvaja v nasprotni smeri sile gravitacije (vzpenjanje) ali v isti smeri
(spuščanje), so ta gibanja zelo naporna, lahko tudi nevarna. Vadbo plezanj je zato nujno
potrebno prilagajati posamezniku ter upoštevati njegove individualne značilnosti in
sposobnosti, kot so starost, spol, razvojna stopnja, telesna in psihična pripravljenost. S
plezanji se najpogosteje vpliva na krepitev upogibalk rok in ramen ter upogibalk in iztegovalk
trupa. Krepitev nog se lahko zagotovi le pri redkih plezanjih.
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Spremembe v pestrosti ter zahtevnosti plezanja, se dosežejo glede na spremembe v:
 smeri gibanja: navpično, poševno, vodoravno, naprej, vzvratno, levo, desno,
diagonalno,
 prijemu za plezalo: nadprijem, podprijem, prijem zunaj, prijem znotraj,
 postavitvi ob plezalo: čelno, hrbtno, bočno,
 vesi na plezalo: prosta vesa (samo z rokami), mešana vesa (z rokami in nogami),
 načinu gibanja po plezalu – enoročno, soročno, raznoročno, sonožno, sočasno z roko
in nogo na isti strani telesa, soročno in sonožno izmenično ipd.,
 izbiri plezala: v dvorani (letvenik, lestvenik, lestev, mornarska lestev, žrd, plezalna
vrv), različna orodja (klop, bradlja ipd.), plezalne stene.
Vadba plezanj se praviloma izvaja šele v glavnem delu vadbene enote, ali ob koncu glavnega
dela, saj morajo biti, zaradi zahtevnosti plezanj, vadeči za njihovo izvedbo že dobro ogreti.
Vadeče je potrebno opozoriti tudi na varen prijem za plezalo, na t.i. viličasti prijem, pri
katerem je palec na nasprotni strani oprimka kot drugi prsti, kar ob morebitnem zasuku letve
prepreči odprtje dlani. Vadeči naj ne porabijo vse energije za plezanje navzgor, saj se morajo
običajno po plezalu spustiti še navzdol (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002).
Plezanje po letvenikih:
o Plezanje, izmenično z rokami in nogami. Mešana vesa, čelno na letvenik, prijem in
prsti stopal na letvah. Plezanje po letvah, gor in dol z diagonalnim delom rok in nog
(sl. 78). Krepitev iztegovalk nog in upogibalk rok in ramen.

Slika 78
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o Plezanje samo z rokami. Prosta vesa, čelno na letvenik, prijem za letve. Plezanje po
letvah, gor in dol z diagonalnim delom rok (sl. 79). Krepitev upogibalk rok in ramen.

Slika 79

o Plezanje diagonalno po letvenikih. Mešana vesa, čelno na letvenik, prijem in prsti
stopal na letvah. Plezanje po letvah, gor in dol z diagonalnim delom rok in nog (sl.
80). Krepitev upogibalk rok in ramen ter iztegovalk nog.

Slika 80

Plazanje po lestvah:
o Plezanje po letvah. Mešana vesa, čelno na lestev, prijem in prsti stopal na letvah.
Plezanje po letvah, gor in dol z diagonalnim delom rok in nog (sl. 81). Krepitev
upogibalk rok in ramen ter iztegovalk nog.

Slika 81
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o Plezanje ob strani lestve, z rokami in nogami po letvah. Mešana vesa, čelno na
bočno stran lestve, prijem in pete na letvah. Plezanje po letvah, gor in dol z
diagonalnim delom rok in nog (sl. 82). Krepitev upogibalk rok in ramen ter iztegovalk
nog.

Slika 82

o Plezanje ob strani lestve. Mešana vesa, čelno na bočno stran lestve, prijem za letve,
prsti stopal na lestvini. Plezanje po letvah z rokamni in po lestvini z nogami, gor in dol
z diagonalnim delom rok in nog (sl. 83). Krepitev upogibalk rok in ramen ter
iztegovalk nog.

Slika 83

o Plezanje v prosti vesi, po poševni lestvi. Prosta vesa čelno na lestev, prijem za letve.
Plezanje po letvah, gor in dol z diagonalnim delom rok (sl. 84). Krepitev upogibalk
rok in ramen.

Slika 84
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o Plezanje v mešani vesi, po poševni lestvi, naprej. Mešana vesa čelno na lestev, ,
prijem in prsti stopal na letvah. Plezanje po letvah, gor in dol z diagonalnim delom rok
in nog (sl. 85). Krepitev upogibalk rok in ramen ter iztegovalk nog.

Slika 85

Plezanje po mornarskih lestvah:
o Plezanje po mornarski lestvi. Mešana vesa čelno na lestev, prijem in prsti stopal na
letvah. Plezanje po letvah, gor in dol z diagonalnim delom rok in nog (sl. 86). Krepitev
upogibalk rok in ramen in iztegovalk nog.

Slika 86

o Plezanje ob strani mornarske lestve. Mešana vesa, čelno na bočno stran lestve,
prijem in pete na letvah. Plezanje po letvah, gor in dol z diagonalnim delom rok in nog
(sl. 87). Krepitev upogibalk rok in ramen in iztegovalk nog.

Slika 87
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o Plezanje v prosti vesi, po poševni lestvi. Prosta vesa čelno na lestev, prijem za letve.
Plezanje po letvah, gor in dol z diagonalnim delom rok (sl. 88). Krepitev upogibalk
rok in ramen

Slika 88

Plezanje po žrdeh:
o Plezanje po žrdi. Mešana vesa, prijem za žrd, stisk žrdi s stopali. Plezanje po žrdi, gor
in dol z diagonalnim delom rok in nog (sl. 89). Krepitev upogibalk rok in ramen ter
iztegovalk nog.

Slika 89

o Plezanje, samo z rokami. Prosta vesa, prijem za žrd. Plezanje po žrdi, gor in dol z
diagonalnim delom rok (sl. 90). Poudarjena krepitev upogibalk rok in ramen.

Slika 90
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Plezanje po vrveh:
o Plezanje po vrvi. Mešana vesa, prijem za vrv in stisk vrvi s stopali. Plezanje po vrvi
gor in dol z diagonalnim delom rok in nog (sl. 91). Krepitev upogibalk rok in ramen
ter iztegovalk nog.

Slika 91

o Plezanje v prosti vesi, prednožno. Prosta vesa, prijem za vrv, prednoženje. Plazenje
po vrvi gor in dol z izmeničnim delom rok (sl. 92). Krepitev upogibalk rok in ramen
ter kolka.

Slika 92

4.1.7 Skoki
Za skoke je značilno, da so sestavljeni iz treh faz: odriva, leta in doskoka. Za skoke v višino in
daljino sta pomembnejši fazi odriva in leta, pri skokih v globino pa predvsem fazi leta in
doskoka. Pri skokih v višino in daljino se z mišičnim krčenjem premaga sila gravitacije, kar
da telesu pospešek, da se odlepi od podlage ter preide v fazo leta, ki se izvede v različnih
krivuljah. Položnejša krivulja leta je primernejša za skoke v daljino, bolj koničasta krivulja pa
za skoke v višino. Pri skokih v globino se z mišično silo ublaži vpliv sile gravitacije na telo in
se tako omogoči varen in mehak pristanek tudi na trši podlagi. Ne glede na višino skoka, pa v
vseh primerih prihaja do večjih obremenitev iztegovalk nog. Zato se lahkotnejši skoki lahko
uporabljajo tudi v pripravljalnem delu vadbene enote, za ogrevanje (sonožni, zajčji, ali žabji
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poskoki, poskoki po eni nogi ipd.), skoki v višino in globino, kot zahtevnejša oblika skokov,
pa se lahko uporabljajo le v glavnem delu vadbene enote, ko so vadeči že dovolj ogreti.
Pri vadbi skokov se uporabljajo različni sonožni in enonožni skoki na mestu, z mesta in med
premikanjem naprej, z uporabo različnih preprek in drobnih pripomočkov. Na začetku naj bi
bil poudarek na mehkem doskoku, šele kasneje tudi na odrivu in obvladovanju telesa med
letom. Lahko se izvajajo prosto, z različnih konstrukcij, na različne podlage, preko ovir, z
bremeni in pripomočki (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002).
S skoki v globino se krepijo predvsem iztegovalke nog in trupa, z dodajanjem različnih nalog
med izvedbo skokov pa se razvijajo tudi nekatere pojavne oblike koordinacije. Povezava
skokov z manjše višine (do 50 cm) in takojšnjega odriva navzgor je zelo prikladen in
učinkovit način za razvoj odrivne oz. skočne moči, ki je v odbojkarski igri izrednega pomena.
Vse elementarne oblike skokov se lahko popestrijo in otežijo z dodajanjem različnih nalog v
fazi odriva, leta, ali pri doskoku, s skakanjem z večjih višin in s skoki na tršo podlago
(Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002).
o Preskoki vrvi – sonožno, enonožno, z visokim dvigovanjem kolen, bočno, strižno,
preskakovanje velike in male kolebnice. Krepitev iztegovalk nog.
o Preskoki črt – naprej-vzvratno, bočno, strižno, enonožno (sl. 93). Krepitev iztegovalk
nog.

Slika 93

o Preskoki ali naskoki klopi – naprej in bočno (sl. 94), narazen – skupaj (sl. 95),
strižno, naskoki. Krepitev iztegovalk nog.

Slika 94
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Slika 95

o Skoki iz obroča v obroč. Polčep, zaročenje. Skoki sonožno in enonožno iz obroča v
obroč (sl. 96). Krepitev iztegovalk nog.

Slika 96

o Dosežni skok. Stoja, priročenje. Zalet in s koraki za napadalni udarec in skok na koš
(sl. 97). Krepitev iztegovalk nog.

Slika 97
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o Odbijanje žoge med letom. Stoja na skrinji. Seskok s skrinje, odboj podane žoge
partnerju (sl. 98). Krepitev iztegovalk nog in razvoj časovne usklajenosti gibanja
(timinga).

Slika 98

o Odbijanje žoge v tarčo med letom. Stoja na skrinji. Seskok s skrinje, odboj podane
žoge v tarčo (sl. 99). Krepitev iztegovalk nog ter razvoj natančnosti in časovne
usklajenosti gibanja (timinga).

Slika 99

o Seskok s klopce, doskok v čep. Stoja na klopci. Seskok v čep (sl. 100). Krepitev
iztegovalk nog.

Slika 100
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o Seskok s klopce, doskok v telemark. Stoja na klopci. Seskok v razkorak prednožno z
levo (sl. 101). Krepitev iztegovalk prednje noge.

Slika 101

o Serija skokov v globino. Stoja na klopci. Serija seskokov v polčep iz višje na nižje
klopce (sl. 102). Krepitev iztegovalk nog in razvoj odrivne moči.

Slika 102

o Globinsko višinski skoki. Stoja. Seskok v polčep in naskok višjo na klopco ter zopet
seskov na nižjo (sl. 103). Krepitev iztegovalk nog in razvoj odrivne moči.

Slika 103
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o Žabji skoki. Polčep. Serija skokov naprej (sl. 104). Krepitev iztegovalk nog.

Slika 104

o Zajčji skoki, naprej. Polčep. Odriv v oporo na rokah in priteg skrčenih nog do opore
čepno spredaj (sl. 105). Krepitev upogibalk ramen in trupa.

Slika 105

o Zajčji skoki, vzvratno. Opora ležno spredaj, sklonjeno. Iz opore na rokah, sun z
nogami do iztegnitve vzvratno in odriv z rokami v oporo čepno (sl. 106). Krepitev
iztegovalk rok, ramen in trupa.

Slika 106
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o Skoki - opica. Mešana vesa čelno na letvenik, prijem in prsti stopal na letvah. Skoki
bočno, soročno in sonožno, z letvenika na letvenik (sl. 107). Krepitev upogibalk rok in
ramen ter iztegovalk nog.

Slika 107

o Navpični skoki. Stoja. Vskoki iz gležnja (sl. 108). Krepitev iztegovalk gležnja. Ta
vrsta skokov se uporablja pri skokih v blok.

Slika 108

o Skoki navpično, s partnerjem. Stoja hrbtno na partnerja, priročenje. Vskoki iz
gležnja. Partner stoji na klopi, vadečega drži za ramena in mu nudi odpor (sl. 19).
Krepitev iztegovalk gležnja.

Slika 109
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o Skoki iz čepa. Čep. Vskoki z iztegnitvijo v kolku, kolenu in gležnju (sl. 110).
Krepitev iztegovalk nog. Ta vrsta skokov se uporablja pri skokih v blok in pri
napadalnem udarcu.

Slika 110

o Skoki iz kleka v čep. Klek, predročenje skrčeno. Skok v čep (sl. 111). Krepitev
upogibalke kolka.

Slika 111

o Poskoki na mehki blazini. Polčep, zaročenje. Skok navpično - gibanje do vzročenja
in iztegnitve telesa (sl. 112). Krepitev iztegovalk nog. Blazino se lahko postavi tudi k
mreži in tako vadeči skačejo v blok na mehki blazini.

Slika 112

64

o Skoki z visokim pritegovanjem kolen. Polčep, priročenje skrčeno. Skok do
predročenja skrčeno in prednoženja skrčeno (sl. 113). Krepitev iztegovalk kolena in
upogibalk kolka.

Slika 113

4.1.8 Potiskanja, vlečenja in upiranja
Potiskanja, vlečenja in upiranja so sestavljena gibanja, ki se pogosto pojavljajo v vsakdanjem
življenju, saj se težji objekti, ki se ne morejo prenesti, lahko potiskajo ali vlečejo po podlagi.
Ta gibanja so v bistvu zelo učinkovite naloge moči. Vlečenja so gibanja, pri katerih skuša
vadeči objekt potegniti k sebi, pri potiskanjih pa odriniti od sebe. Tako so, glede na
premikanje objekta, pri potiskanju vadeči za objektom, pri vlečenjih pa pred objektom.
Upiranja se lahko pojavijo tako pri potiskanjih kot pri vlečenjih, kadar je vložena sila enaka
nasprotni sili ali je manjša od mase objekta, ki se ga premika (Pistotnik, Pinter in Dolenc,
2002).
V športni praksi se vlečenja, potiskanja in upiranja uporabljajo v glavnem delu vadbene enote,
in sicer se z njimi lahko vpliva na razvoj moči ali pa spretnosti vadečih. Pri vlečenjih so
najbolj obremenjene upogibalke ramen in rok, pri potiskanjih pa iztegovalke (Pori, Pistotnik,
Pori in Pečovnik, 2009). Krepilni vpliv na posamezne mišične skupine trupa je odvisen od
položaja partnerjev (čelna, bočna, hrbtna postavitev). Če se ta gibanja izvaja stoje, so vedno
obremenjene iztegovalke nog.
Kadar se premaguje odpor nasprotnika, so to borbe. Potiskanja, vlečenja in upiranja pa se
lahko izvajajo posamič, v parih, ali v manjših in večjih skupinah. Vadeči lahko stojijo, klečijo,
čepijo, sedijo ali ležijo, pri čemer so drug na drugega postavljeni čelno, bočno ali hrbtno.
Lahko se uporabljajo različni pripomočki (vrvi, kolebnice, palice, žoge, rutice) ali orodja
(gredi, klopi, koze, konje, lestve - Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002).
V primeru vlečenj v paru, pri čelni postavitvi partnerjev, se ne uporablja prijem za dlani,
temveč t.i. dvojni prijem za zapestja (Pori, Pistotnik, Pori in Pečovnik, 2009).
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Kadar se vlečenja izvajajo v kolonah, je potrebno uporabiti pripomoček kot prevodnik sile
med vadečimi, za katerega držijo vsi vadeči hkrati. Preko takega prevodnika se sila vseh v
koloni prenaša neposredno na drugo skupino, tako da prednji v koloni niso preveč
obremenjeni. Če bi se sila vseh v koloni prenašala le preko rok prvega, bi prišlo do trganja
kolone in do možnih nenadnih padcev vzvratno. Pri mlajših starostnih kategorijah je primerno
uporabiti potiskanja in vlečenja v obliki borilnih nalog izvedenih v parih (Pistotnik, Pinter in
Dolenc, 2002).
Prosta potiskanja v parih:
o Potiskanje s partnerjem z oporo v ramena. Stoja predkoračno z levo, čelno na
partnerja, v predročenju opora v ramena. Potiskanje naprej (sl. 114). Krepitev
iztegovalk rok in nog ter upogibalk trupa.

Slika 114

o Potiskanje s partnerjem z oporo v dlan. Stoja predkoračno z levo, čelno na
partnerja, v predročenju opora v dlani (rok se ne sme dvigovati, zaradi možnosti padca
naprej). Potiskanje naprej (sl. 115). Krepitev iztegovalk rok, ramen in nog.

Slika 115
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o Potiskanje s partnerjem, dlan na dlan. Stoja predkoračno z levo, čelno na partnerja,
v predročenju, dlan na dlan. Potiskanje naprej (sl. 116). Krepitev iztegovalk ramen in
nog.

Slika 116

o Potiskanje hrbtno. Polčep, hrbtna postavitev partnerjev, odročenje skrčeno not
(zatakneta komolce). Potiskanje vzvratno, samo z nogami (sl. 117). Krepitev
iztegovalk nog in trupa.

Slika 117

o Potiskanje bočno. Stoja razkoračno, levobočno ali desnobočno na partnerja, zunanja
priročenja, z notranjo prijem partnerja okoli pasu. Potiskanje bočno (sl. 118). Krepitev
stranskih upogibalk trupa, odmikalk kolka.

Slika 118
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o Mornarski borba. Leža na trebuhu, predročenje skrčeno gor z desno, z levo
odročenje skrčeno. Potisk dlani not (sl. 119). Krepitev primikalk in upogibalk rok.

Slika 119

o Potiskaje v kleku. Klek čelno na partnerja, v predročenju opora v ramena. Potiskanje
bočno (sl. 120). Krepitev bočnih upogibalk trupa.

Slika 120

o Potiskanje v sedu. Sed, hrbtna postavitev partnerje, odročenje skrčeno not (zatakneta
komolce). Potiskanje bočno, do dotika s tlemi (sl. 121). Krepitev stranskih upogibalk
trupa.

Slika 121
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o Katapult. Leža na hrbtu, priročenje, prednoženje skrčeno gor. Potiskanje do
prednoženje dol (sl. 122). Krepitev iztegovalk nog.

Slika 122

o Iztegovanje v gležnju. Opora sedno čelno na partnerja, s stopali skupaj, zaročenje.
Izteg v gležnju (sl. 123). Krepitev iztegovalk gležnja.

Slika 123

o Potiskanje partnerja preko črte. Stoja predkoračno z levo, čelno na partnerja,
priročenje gor. Partner: stoja predkoračno z levo, v predročenju opora v ramena.
Potiskanje naprej, partner nudi odpor (sl. 124). Cilj je potisniti partnerja preko črte.
Krepitev iztegovalk nog.

Slika 124
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o Potisk nad glavo. Sed skrčeno, hrbtno na partnerja, odročenje skrčeno gor. Partner:
opora stojno spredaj na dlaneh partnerja. prijem za dlani. Iztegnitev v vzročenje,
partner nudi odpor (sl. 125). Krepitev iztegovalk rok in ramen.

Slika 125

Potiskanja v parih z uporabo pripomočkov:
o Potiskanje s palico. Stoja predkoračno z levo, čelno na partnerja, prijem palice v
predročenju. Potiskanje naprej (sl. 126). Krepitev iztegovalk ramen, rok in nog,
upogibalk trupa.

Slika 126

o Potiskanje z žogo. Stoja predkoračno z levo, čelno na partnerja, prijem žoge v
predročenju. Potiskanje naprej (sl. 127). Krepitev iztegovalk rok in nog ter upogibalk
trupa.

Slika 127
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o Potiskanje z žogo, enonožno. Stoja na eni nogi čelno na partnerja, prijem žoge v
predročenju. Potiskanje naprej (sl. 128). Krepitev iztegovalk rok in stojne noge ter
upogibalk trupa.

Slika 128

o Potiskanje velike blazine. Čep predklonjeno, prednožnp z levo ali desno, čelno na
partnerja, prijem velike blazine. Potiskanje naprej (sl. 129). Krepitev iztegovalk rok,
ramena in nog. Lahko je tudi prijem za klop.

Slika 129

Potiskanja v skupinah:
o Potiskanje klopi. Klek predklonjeno, prednožno z levo ali desno, vsaka skupina na
svoji strani klopi, prijem klopi. Potiskanje naprej (sl. 130). Krepitev iztegovalk rok,
ramen in nog.

Slika 130
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Prosta vlečenja v parih:
o Vlečenje vzvratno. Stoja predkoračno z levo, čelno na partnerja, v predročenju dvojni
prijem. Vlečenje vzvratno (sl. 131). Krepitev upogibalk ramen in rok, iztegovalk trupa
in predkoračne noge. Vlečenje naj se izvaja preko določenega prostora.

Slika 131

o Vlečenje hrbtno, naprej. Stoja predkoračno z desno, hrbtna postavitev partnerjev,
dvojni prijem v zaročenju. Vlečenje naprej (sl. 132). Krepitev iztegovalk nog, ramen
in upogibalk trupa in rok.

Slika 132

o Vlečenje bočno, enoročno. Stoja razkoračno, levobočno ali desnobočno na partnerja,
odročenje z notranjo in prijem enoročno. Vlečenje bočno (sl. 133). Krepitev upogibalk
ramen in upogibalk roke, ki je obremenjena ter bočnih upogibalk trupa ter iztegovalk
notranje noge.

Slika 133
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o Vlečenje bočno, zatekneta s komolci. Stoja razkoračno, levobočbo ali desnobočno na
partnerja, odročenje skrčeno dol z notranjo. Vlečenje bočno (sl. 134). Krepitev
Horizontalnih upogibalk ramen in primikalk roke, ki je obremenjena ter bočnih
upogibalk trupa ter iztegovalk notranje noge.

Slika 134

o Vlečenje bočno. Stoja razkoračno, desnobočno na partnerja, zunanja priročena, z
notranjo prijem partnerja primeta za zunanji bok. Vlečenje bočno (sl. 135). Krepitev
upogibalk notranje roke ter kolena in primikalk kolka obremenjene noge.

Slika 135

o Vlečenje partnerja preko črte. Stoja hrbtno predklonjeno, priročenje skrčeno.
Partner: polčep, v predročenju dol prijem za pas. Vlečenje (tek) naprej, samo z
nogami, partner nudi odpor (sl. 136). Vlečenje preko igrišča. Krepitev iztegovalk nog.
Partner krepi upogibalke trupa

Slika 136
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Vlečenja v parih z uporabo pripomočkov:
o Vlečenje s palico. Stoja predkoračno z levo ali desno, členo na partnerja, v
predročenju prijem za palico, izmenična postavitev dlani. Vlečenje vzvratno (sl. 137).
Krepitev upogibalk ramen in rok, iztegovalk trupa in nog.

Slika 137

o Izmenični vleki iz seda v stojo. Prvi: stoja predklonjeno, čelno na partnerja,
predročenje, prijem za palico, drugi: sed skrčeno, predročenje, prijem za palico.
Vlečenje drugega v stojo, prvi pa preide v sed skrčeno (sl. 138). Krepitev upogibalk
ramen in rok, iztegovalk trupa in nog.

Slika 138

o Vlečenje velike žoge. Stoja predkoračno z levo, čelno na partnerja, soročni prijem
velike žoge. Vlečenje vzvratno (sl. 139). Krepitev upogibalk ramen in rok, iztegovalk
trupa in nog.

Slika 139
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o Vlečenje manjše žoge. Stoja razkoračno, desnobočno na partnerja, predročenje z
desno, enoročni prijem manjše žoge. Vlečenje vzvratno (sl. 140). Krepitev upogibalk
ramen, roke in prstov, ki je obremenjena, ter iztegovalk predkoračene noge.

Slika 140

o Vprega z debelo vrvjo, vlečenje vzvratno. Stoja predkoračno z levo, čelno na
partnerja, vrv okoli pasu. Vlečenje vzvratno, samo z nogami, partner zavira gibanje
(sl. 141). Krepitev iztegovalk trupa in nog.

Slika 141

o Vprega z debelo vrvjo, vlečenje naprej. Stoja predkoračno z levo, hrbtno na
partnerja, vrv okoli pasu. Vlečenje naprej, samo z nogami, partner zavira gibanje (sl.
142). Krepitev iztegovalk nog.

Slika 142
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Vlečenja v skupinah:
o Vlečenje v parih. Stoja predkoračno z levo ali desno, čelno na nasprotnika in hrbtno
na partnerja, v predročenju dvojni prijem z nasprotnikom, partner prijem okrog pasu.
Vlečenje vzvratno (sl. 143). Krepitev upogibalk ramen in rok, iztegovalk trupa in
predkoračne noge.

Slika 143

o Vlečenje v vrsti. Vrsti čelno ena proti drugi, stoja prednoženo z levo ali desno, v
predročenju prijem z eno roko dveh sosednjih članov nasprotne vrste, dvojni prijem.
Vlečenje vzvratno (sl. 144). Krepitev upogibalk ramen in rok, iztegovalk trupa in
predkoračne noge.

Slika 144

o Vlečenje vrvi. Koloni čelno ena proti drugi, stoja predkoračno z levo ali desno, prijem
za vrv. Vlečenje vzvratno (sl. 145). Krepitev upogibalk ramen in rok, iztegovalk trupa
in predkoračene nog.

Slika 145
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o Vlečenje vrvi v krogu. Stoja predkoračno z levo ali desno, v predročenju prijem
dolge vrvi iz zunanje strani, v sredini kroga je žoga. Vlečenje vzvratno. Izpade član, ki
je povlečen najbližje žogi, zadnja dva sta zmagovalca (sl. 146). Krepitev upogibalk
ramen in rok, iztegovalk trupa in nog.

Slika 146

o Vlečenje vrvi, v kvadratu. Stoja predkoračno z levo ali desno, v priročenju skrčeno
ven prijem dolge vrvi iz zunanje strani, medtem ko vrv poteka za hrbtom vadečega, ob
napeti vrvi je 1 m za hrbtom vadečega žoga. Vlečenje vzvratno. Cilj je dotik žoge (sl.
147). Krepitev iztegovalk nog.

Slika 147

4.1.9 Dviganja in nošenja
Dviganja in nošenja so gibanja, s katerimi se človek odkar je začel uporabljati roke kot svoje
najpriročnejše orodje, nenehno srečuje v vsakdanjem življenju. Vsak premik še tako majhnega
objekta je namreč sestavljen iz dviga in njegove prestavitve, za kar je potrebno uporabiti
določeno silo, ki jo razvijejo mišice s svojim napenjanjem. Kolikšna sila se bo razvila v
mišicah, pa je odvisno od mase bremena, ki se ga želi premakniti. Večja masa zahteva večjo
silo in to se v športni vadbi izkorišča za krepitev izbranih mišičnih skupin vadečega. Dviganja
in nošenja imajo zelo kompleksen krepilen učinek na telo vadečega, odvisno od položaja, v
katerem se gibanje izvaja, pa lahko vplivajo na različne mišične skupine.
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Dviganja so gibanja, pri katerem se predmete, ali lastno telo premika v nasprotni smeri od sile
gravitacije. V športni praksi predstavljajo dviganja krepilne naloge, pri katerih se z
dinamičnim mišičnem napenjanjem premaguje maso objektov, na katere vadeči deluje. Dvig
je gibanje, ki se izvede pred nošenjem, lahko pa je le premik objekta z mesta, čemur sledi
spust le-tega v izhodiščni položaj. Spust je običajno tudi aktivno dinamično gibanje, ki se
izvede v nasprotni smeri dviganja. Pri dviganjih lastnega telesa so najpogosteje dinamično
obremenjene iztegovalke rok in nog. Katere mišične skupine trupa bodo v večji meri
obremenjene, pa je odvisno od položaja telesa. Pri dvigovanju predmetov pa so v prvi vrsti
dinamično obremenjene upogibalke rok, če je breme potrebno dvigniti s tal, pa tudi
iztegovalke nog, pri težjih bremenih, ki so pred telesom, tudi iztegovalke trupa.
Nošenja so gibanja, pri katerih se predmet med premikanjem v prostoru zadržuje v
dvignjenem položaju. Pri nošenjih stoje se običajno, s statičnim napenjanjem mišic rok in
trupa, predmet zadržuje v izbranem položaju, dinamično pa so obremenjene mišice nog, ki
omogočajo premikanje telesa v prostoru. Nošenja se lahko izvajajo še v drugih položajih:
kleče, čepe, v različnih oporah, ali celo leže, kjer so obremenitve drugačne. Tako se z
nošenjem bremen pred telesom v pokončnem položaju krepijo iztegovalke trupa, z nošenjem
bremen za telesom pa upogibalke trupa. Ker pri nošenjih pogosto prihaja do statične
kontrakcije mišic rok in ramenskega obroča ter iztegovalk trupa, naj razdalje ne bodo
predolge (do 15 m). Po vadbi pa je priporočljivo, da se izvede raztezanje statično
obremenjenih mišic, za kar so zelo priročne raztezne vaje v vesi.
Dviganja in nošenja se lahko izvajajo posamič, v parih ali v skupinah. Kot breme se lahko
uporabi lastno telo in različne predmete, ki se jih prijema na različne načine, tako da se doseže
različne učinke na telo vadečega. Bremena se lahko nosi v smeri naprej, vzvratno, ali bočno in
v različnih položajih (stoje, kleče, čepe, v različnih oporah in leže).
Intenzivnost vadbe se povečuje z dodajanjem teže bremena, ali z večanjem števila bremen, z
drugače oblikovanimi bremeni (težji prijem za breme), z večjim številom ponavljanj naloge, s
povečevanjem razdalje nošenja bremena (ne več kot 15 m) in s povečevanjem hitrosti
prenašanja bremena. Teža bremena ne sme predstavljati prevelikega napora, čeprav mora biti
za krepitev nekoliko večja, kot so vsakodnevne obremenitve. Priporočljiva so tudi nošenja v
skupinah, kjer se lahko teža bremena razporedi na več vadečih (Pistotnik, Pinter in Dolenc,
2002). Pri dviganjih partnerja je pomembno, da otroci dvig izvedejo samo z nogami in ne
obremenjujejo iztegovalk trupa. Pri nošenjih na ramenih, pa je potrebno opozoriti vadeče, da
napnejo iztegovalke in upogibalke trupa.
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Dviganja:
o Sklece. Opora ležno spredaj (za šibkejše opora klečno spredaj). Spust v sklek in
vzopra (sl. 148). Z izvajanjem ozkih sklec se krepijo iztegovalke komolca in ramen, s
širokimi pa tudi horizontalne upogibalke ramena

Slika 148

o Dvig v stojo na rokah. Stoja skrčeno, čelno na partnerja, prijem za partnerjeve
gležnje. Dvig v vzravnavo in predročenje gor (sl. 149). Krepitev upogibalk in
iztegovalk rok ter iztegovalk ramena in nog. Partner krepi iztegovalke trupa.

Slika 149

o Dvig v stojo iz leže hrbtno. Stoja skrčeno, čelno na partnerja, prijem za partnerjeva
ramena. Dvig v vzravnavo in predročenje (sl. 150). Krepitev upogibalk in iztegovalk
rok ter iztegovalk ramena in nog. Partner krepi iztegovalke trupa.

Slika 150
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o Dvig v naročje. Čep, v predročenju skrčeno prijem partnerja. Dvig v vzravnavo in do
predročenja skrčeno gor (sl. 151). Krepitev iztegovalk nog in trupa ter upogibalk rok.

Slika 151

o Sklece v paru. Opora ležno na partnerjevih dlaneh. Spust v sklek in vzopra (sl. 152).
Krepitev iztegovalk rok in horizontalnih upogibalk ramen.

Slika 152

o Zgibe v paru. Leža hrbtno, prijem za partnerjeve dlani, partner: stoja razkoračno,
predročenje dol, prijem za partnerjeve dlani. Zgibe (sl. 153). Krepitev upogibalk rok in
horizontalnih upogibalk ramen.

Slika 153
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o Dvig na ramena ob letveniku. Polčep oporno spredaj na letvenik, v vzročenju prijem
za letve. Iztegnitev v vzravnavo (sl. 154). Krepitev iztegovalk nog.

Slika 154

Nošenja v parih:
o Nošenje v naročju. Stoja razkoračno, predročenje skrčeno gor, partner v naročju.
Nošenje, naprej (sl. 155). Krepitev iztegovalk trupa in nog ter upogibalk rok.

Slika 155

o Nošenje - štuporamo. Stoja razkoračno, odročenje skrčeno dol, partner na hrbtu.
Nošenje, naprej (sl. 156). Krepitev upogibalk trupa in iztegovalk nog.

Slika 156
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o Nošenje na ramenih. Stoja razkoračno, odročenje skrčeno gor, prijem za partnerjeve
dlani, partner na ramenih. Nošenje, naprej (sl. 157). Krepitev iztegovalk nog.

Slika 157

o Nošenje na stopnički iz dlani. Stoja razkoračno, predročenje dol, dlani prepleteni,
stoja partnerja enonožno na dlaneh. Nošenje, naprej (sl. 158). Krepitev iztegovalk
trupa in nog.

Slika 158

Nošenja v skupinah:
o Nošenje s prijemom pod pazduho, trojke. Stoja razkoračno, priročenje zunanje
roke, notranja odročenje skrčeno. Sredinski: prednoženje skrčeno, odročenje skrčeno.
Nošenje, naprej (sl. 159). Krepitev upogibalk rok. Sredinski krepi iztegovalke rok in
upogibalke trupa.

Slika 159
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o Nošenje s prijemom za zapestje in gležnje. Stoja razkoračno, priročenje, prijem za
gležnje ali zapestja. Nošenje, naprej (sl. 160). Krepitev iztegovalk rok.

Slika 160

o Nošenje v vzročenju. Stoja razkoračno, predročenje skrčeno. Sredinski: prosta vesa,
odročenje. Nošenje (sl. 161). Krepitev iztegovalk rok.

Slika 161

4.1.10 Meti
Meti so gibanja, ki so se v filogenezi pojavila že zelo zgodaj. Najpogosteje se uporabljajo pri
človekovem gibalnem razvedrilu, v katerega se vključujejo različni športi: igre z žogo,
atletika, kegljanje, balinanje ipd., ali rekreacija v naravi: metanje žabic po gladini vode,
žoganje ipd.
Predmete se lahko meče soročno (iznad glave, izpred telesa ipd.), enoročno (komolčni met,
kotaljenje, suvanje ipd.), lahko pa tudi v paru, ali v manjših skupinah. Vendar je, ne glede na
način izmeta, za čim daljši in čim višji met vedno potrebno v izvedbo vključiti čim več
ustreznih mišičnih skupin (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002).
Z meti se vpliva na moč mišic zapestja in prstov, pa tudi mišic rok, ramen in trupa. Meti pa
imajo lahko dvojni učinek, če se določi tudi cilj, ki ga vadeči skušajo zadeti. Tako razvijajo
moč inhkrati tudi natančnost, ki je v odbojkarski igri mnogokrat odločilnega pomena.
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o Soročni met težke žoge iznad glave. Stoja razkoračno, vzročenje skrčeno dol, žoga v
rokah. Met težke žoge naprej (sl. 162). Krepitev iztegovalk rok ter upogibalk trupa in
ramen.

Slika 162

o Soročni met težke žoge iznad glave v tla. Stoja predkoračno z desno, vzročenje
skrčeno dol, žoga v rokah. Met težke žoge v tla (sl. 163). Krepitev iztegovalk rok in
trupa ter upogibalk ramen.

Slika 163

o Soročni met težke žoge izpred telesa navzgor. Polčep, predročenje, žoga v rokah.
Vzravnava v stojo razkoračno in predročenje gor in met težke žoge navpično (sl. 164).
Krepitev iztegovalk nog in ramen ter upogibalk rok.

Slika 164
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o Soročni met težke žoge izpred telesa naprej. Polčep predkoračno z desno,
predročenje dol, žoga v rokah. Met težke žoge naprej, partnerju ali ob steno. Imitacija
gibanja pri sprejemu servisa (sl. 165). Krepitev iztegovalk nog in ramen ter upogibalk
rok.

Slika 165

o Soročni sunek težke žoge s prsi. Stoja predkoračno z levo, predročenje skrčeno not,
žoga v rokah. Met težke žoge izpred prsi naprej (sl. 166). Krepitev horizontalnih
upogibalk ramen in iztegovalk rok.

Slika 166

o Soročni sunek težke žoge s prsi, leže. Leža na hrbtu, odročenje skrčeno not, žoga v
rokah. Met težke žoge navpično navzgor, iztegnitev do predročenja (sl. 167). Krepitev
horizontalnih upogibalk ramen in iztegovalk rok.

Slika 167
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o Imitacija zgornjega odboja. Sed raznožno, predročenje skrčeno gor. Izmeti težke
žoge, iztegnitev do predročenja gor (sl. 168). Krepitev iztegovalk rok in ramen.

Slika 168

o Enoročni met iznad rame. Stoja predkoračno z levo, odročenje skrčeno z desno.
Enoročni met težke žoge naprej z desno roko (sl. 169). Krepitev horizontalnih
upogibalk ramen in iztegovalk izmetne roke.

Slika 169

o Enoročni met iznad rame v tla. Stoja predkoračno z levo, vzročenje skrčeno z desno.
Enoročni met težke žoge v tla z desno roko (sl. 170). Krepitev upogibalk ramen in
iztegovalk izmetne roke.

Slika 170
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o Izmet težke žoge, soročno, iz polčepa. Polčep, skrčeno naprej, žoga v rokah. Izmet
težke žoge naprej po tleh (sl. 171). Krepitev iztegovalk rok, ramen in nog.

Slika 171

o Meti težke žoge navpično navzgor. Leža na trebuhu, vzročenje, žoga v rokah. Met
težke žoge navpično k partnerju (sl. 172). Krepitev iztegovalk ramen in trupa.

Slika 172

o Meti težke žoge, naprej k partnerju. Leža na trebuhu, vzročenje skrčeno not, žoga v
rokah. Met težke žoge naprej k partnerju (sl. 173). Krepitev iztegovalk rok, ramen in
trupa.

Slika 173
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5 SKLEP
Odbojka je v Sloveniji zelo razširjena športna igra, tako med moškimi kot med ženskami, z
njo pa se ukvarja tudi veliko otrok in mladostnikov. Ker ima vsak biološki sistem svojo
dinamiko razvoja, otroci in odrasli ne morejo vaditi skupaj. Zato je otrokom potrebno igro
prilagoditi. Pri nas tekmovanja potekajo v različnih starostnih kategorijah, glede na spol. Z
mini odbojko se ukvarjajo otroci do 11. leta, z malo do 13. leta, v kategoriji deklic nastopajo
do 15. leta, kadetinj do 17. leta in mladink do 19. leta. V vsaki kategoriji so posebnosti
odbojkarske igre. V mali odbojki je zaslediti pet prilagoditev v igri: manjše in lažje žoge,
nižja mreža, manjše igrišče, manjše število igralcev in prilagojena pravila. Te prilagoditve jim
olajšajo igro in omogočajo, da se postopoma seznanijo z odbojko. Pri odbojkarski igri
sodeluje več mišičnih skupin: iztegovalke kolka, kolena in gležnja, horizontalne upogibalke in
sukalke roke, iztegovalke komolca, upogibalke zapestja in upogibalke trupa. Potrebno jih je
krepiti že v otroštvu. Zaradi gibanj, ki se pojavijo v igri, je potrebno razvijati eksplozivno in
repetitivno moč, s tem pa se izboljšuje tudi statična moč.
Otroci so v času male odbojke v predpubertetnem obdobju, katerega glavni značilnosti sta
hitra telesna rast in spolni razvoj. Razvoj je odvisen od dednostnih dejavnikov, dejavnikov
okolja in otrokove lastne aktivnosti. Telesni razvoj pomeni spreminjanje telesnih mer in
sestave telesa. V tem obdobju pridobijo dekleta v višino približno 16 cm, fantje pa 20 cm.
Sunkovito narašča tudi masa telesa, dekleta pridobijo okoli 16 kg, fantje 20 kg. Do sprememb
prihaja tudi v gibalnem razvoju z osvajanjem gibalnih sposobnosti in spretnosti.
Moč je torej pri otrocih potrebo razvijati drugače kot pri odraslih, saj v njihovem telesu
prihaja do sprememb, na vadbo moči pa se odzovejo drugače. Upoštevati je potrebno biološke
zakonitosti odraščanja, ki so pomembne za doseganje optimalnega napredka ter preprečevanje
poškodb gibalnega aparata. Različne raziskave so pokazale, da vadba za moč pozitivno vpliva
na razvoj otroka. Pozitivno naj bi vplivala na zmanjšanje števila športnih poškodb, na
povečano mineralno gostoto kosti, ne da bi med tem ovirala rast. Izboljšuje mišično moč in
vzdržljivost, hkrati pa ne povzroča posebnega povečanja mišične mase. Prispeva tudi h
kakovosti tehnike športnih gibanj in vpliva na psihosocialni razvoj.
Moč je potrebno razvijati preko različnih naravnih oblik gibanj, ki so vezana na odbojkarsko
igro. Pri tem lahko vadijo z lastno telesno težo, s težo partnerja, ali z drugimi pripomočki, kot
je težka žoga, klop, metrska palica, vrv, drsnik, velika žoga ipd. Naravne oblike gibanja
predstavljajo gibalno abecedo človeka in se delijo na lokomocije in manipulacije, kombinacija
teh dveh pa so sestavljena gibanja. Pri plazenjih se krepijo mišice rok in ramen, ki so
pomembne pri servisu in napadalnem udarcu. Z lazenji se lahko krepi celo telo, s
samokolnicami pa predvsem mišice rok in ramen ter trupa. Vadba se lahko oteži z uporabo
drsnikov, ki povzročijo drsenje. Plazenja in lazenja se v sami odbojkarski igri ne pojavljajo,
vendar se z njimi krepijo mišice, ki so pomembne pri odbojkarski igri. Hoja in tek imata vpliv
na krepitev spodnjih okončin in se največkrat izvajata prosto. V odbojkarski igri se pojavlja
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predvsem hoja s prisunskimi koraki v stran ter hoja naprej in vzvratno z izpadnimi koraki. Ta
gibanja se uporabljajo pri sprejemu servisa, v obrambi in v bloku. Tek se pojavlja pri
reševanju žog, ki so iz igrišča, pri prihodu podajalca pod žogo ter pri prihodu v bloku.
Sestavni element odbojkarske igre so tudi padci. Če se s padci razvija moč, se hkrati utrjuje
tudi tehnika odbojkarskih padcev. Če se doda cilj, kamor se mora žoga odbiti, se vadi tudi
natančnost. Padci se pojavljajo pri sprejemu servisa, pri igranju v obrambi ter pri reševanju
nenatančnih žog. Tudi plezanj se neposredno v odbojkarski igri ne uporablja, vendar se z
njimi krepijo mišice, pomembne pri odbojki. To so predvsem upogibalke rok in ramen ter
upogibalke in iztegovalke trupa, krepitev nog pa je težje zagotoviti. Skoki so gibanja, ki so v
odbojkarski igri verjetno uporabljena največkrat. S skoki v globino se krepijo predvsem
iztegovalke nog in trupa, serija skokov z manjše višine in takojšnjega odriva navzgor, pa je
učinkovit način za razvoj eksplozivne moči. Skokom je potrebno nameniti veliko vadbe, saj
jih je v igri izredno veliko: skok v blok, podaja v skoku, servis v skoku, udarec v skoku.
Potiskanja, vlečenja in upiranja se pogosto pojavljajo v vsakdanjem življenju, zato vadeči ta
gibanja večinoma poznajo. Pri vlečenjih so najbolj obremenjene upogibalke ramen in rok, pri
potiskanjih pa iztegovalke. Pri gibanjih stoje, so vedno obremenjene iztegovalke nog, ki so v
odbojkarski igri obremenjene pri vseh elementih. Dviganja in nošenja so prav tako učinkovite
naloge za razvoj moči. Pri dvigovanju so dinamično obremenjene upogibalke rok, če je breme
potrebno dvigniti s tal, tudi iztegovalke nog, pri težjih bremenih pred telesom pa tudi
iztegovalke trupa. Pri nošenjih stoje se s statičnim napenjanjem mišic rok in trupa predmet
zadržuje v izbranem položaju, obremenjene pa so tudi mišice nog, ki omogočajo premikanje
telesa v prostoru.
Kot smo lahko ugotovili, je pri odbojkarjih zelo pomembna telesna pripravljenost, ki
omogoča boljšo igro ter zmanjša tveganje za nastanek poškodb. Zato mora bit le-ta pri otrocih
prisotna, vendar specifična, saj se po svojih telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih
razlikujejo od odraslih. Ker naravne oblike gibanja predstavljajo gibalne naloge, ki se
pojavljajo v vsakdanjem življenju in niso prezapletene, se lahko uporabijo za razvoj moči,
vendar se morajo pri tem upoštevati metodični postopki, ki so značilni za trening moči. Z
njimi pa se lahko izboljšujejo tudi druge gibalne sposobnosti (koordinacija, natančnost,
ravnotežje) in gibalne spretnosti ter elementi tehnike odbojkarske igre.
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