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Analiza uspešnosti kakovostnih in napačnih izvedb udarcev v vrhunskem nogometu
Tin Küzma
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 2018
IZVLEČEK
Nogometna tehnika je pomemben del nogometne igre. V magistrskem delu smo se bolj
poglobljeno ukvarjali z nogometnimi udarci in njihovo kakovostjo.
Za izhodišče smo najprej predstavili vrste udarcev, njihov natančen opis in tudi kako jih
učinkoviteje učiti. Osredotočili smo se na udarce, ki se najpogosteje uporabljajo za udarce na
vrata. Pisno in slikovno smo ponazorili kakovostne in nekakovostne udarce ter opisali
najpogostejše napake. Glavna tema našega raziskovanja je bila kakovost in uspešnost izvedb
udarcev v vrhunskem nogometu. Osredotočili smo se na izvedbe udarcev na vrata igralcev v
Ligi prvakov v skupini E, kjer je nastopal v sezoni 2017/2018 tudi slovenski nogometni klub
Maribor. Primerjali smo kakovost in uspešnost izvedbe udarcev na vrata med igralci NK
Maribora in igralci njihovih nasprotnikov. Vsak udarec smo posebej analizirali in ga ocenili
glede na tri stopenjsko lestvico. Ena lestvica je ocenjevala kakovost udarca, druga lestvica pa
uspešnost. Naš glavni namen je bil, da najdemo povezanost med tema dvema
spremenljivkama, torej kako vpliva kakovost udarca na njegovo uspešnost. Poleg tega smo
ugotavljali v kakšni meri igralci izvajajo tehnično kakovostne udarce na vrata, kateri udarec
na vrata se uporablja najpogosteje, kateri udarec je največkrat kakovostno izveden in analizo
metodike učenja nogometnih udarcev. Namen magistrske naloge je bil tudi primerjava
slovenskih nogometašev s tujimi. Primerjali smo kakovost udarcev slovenskih nogometašev z
ostalimi nogometaši.
Na osnovi naših opazovanj smo predstavili načine, s katerimi lahko kakovost udarcev
izboljšamo in kakšen vpliv bo to imelo na nogometno igro. S smernicami smo poskušali
usmeriti trenerje in aktivne v nogometu, na kakšen način pričeti z učenjem nogometnih
udarcev in s tem nadaljevati tudi pri starejših starostnih skupinah, saj učenje in ponavljanje
nogometnih udarcev ni zaključen proces v nobeni fazi nogometaševe kariere.

Keywords: football, football technique, football shots, Champions League
Analysis of the performance of high-quality and low-quality kicks in top football
Tin Küzma
University of Ljubljana, Faculty of Sport, 2018
ABSTRACT
Football technique is an important part of the football game. In the master's thesis, we focused
more and more on football kicks and their quality.
For the starting point, we first presented the types of kicks, their exact descrition and how to
learn them more effectively. We focused on the kicks that are most commonly used for
shooting on the goal. Written and pictorial illustrated high-quality and low-quality kicks and
described the most common mistakes. The main theme of our research was the quality of
kicks in top football. We focused on the performance of kicks on the goal of the players in the
Champions League in Group E, where the Slovenian NK Maribor took part in the 2017/2018
season. We compared the quality and performance of kicking at the door between the players
of NK Maribor and the players of their opponents. Each kick was separately analyzed and
evaluated according to three-tieer scales. One scale assessed the quality of the kicks, while the
second ranked the performance of the kicks. Our main purpose was to find the connection
between these two variables. That is, how the quality of the kicks on its success is affected. In
addition, we have determined to what extent players perform technical quality kicks on the
goal, which kick is most commonly used, which kick is often performed well and the analysis
of the method of learning football strikes. The purpose of the master's thesis was to compare
Slovene footballers with foreigners. We compared the quality of the kicks of Slovenian
footballers with other football players.
We presented how the quality of the kicks can be improved and what impact it will have on
the football game. With the guidelines, we try to focus coaches and active people in football,
how to start learning football kicks and continue with older selections, as learning and
repetition of football kicks is not a complete process at any stage of a football player's career.

Kazalo vsebine

1

Uvod .................................................................................................................................. 10
1.1 Metodika....................................................................................................................... 21
1.2 Metodične lestvice za poučevanje tehnike in taktike ................................................... 26
1.3 Problem, cilji in hipoteze ............................................................................................. 57

2

Metode dela ....................................................................................................................... 58

3

Rezultati ............................................................................................................................ 62
3.1 NK Maribor : FC Spartak Moskva ............................................................................... 63
3.2 Sevilla FC : NK Maribor .............................................................................................. 69
3.3 NK Maribor : Liverpool FC ......................................................................................... 74
3.4 Liverpool FC : NK Maribor ......................................................................................... 78
3.5 NK Maribor : Sevilla FC .............................................................................................. 83
3.6 FC Spartak Moskva : NK Maribor ............................................................................... 87
3.7 Osnovni pregled rezultatov .......................................................................................... 91

4

Razprava ......................................................................................................................... 101

5

Sklep ............................................................................................................................... 105

6

Viri .................................................................................................................................. 106

Kazalo slik
Slika 1. Metodika poučevanja z nartom (Železnik, 2012)........................................................ 28
Slika 2. Primer kakovostne izvedbe udarca z nartom Martina Mileca. .................................... 31
Slika 3. Primer nekakovostne izvedbe udarca z nartom Blaža Vrhovca. ................................. 31
Slika 4. Metodika poučevanja udarca z notranjim delom stopala. ........................................... 32
Slika 5. Primer kakovostne izvedbe udarca z NDS Damjana Boharja. .................................... 35
Slika 6. Primer kakovostne izvedbe udarca z NDS v zraku Jesusa Navasa. ............................ 36
Slika 7. Vadba udarca poševno naprej z ZDS. ......................................................................... 38
Slika 8. Primer kakovostne izvedbe udarca z ZDS poševno naprej (Pocrnjič, 2016b). ........... 41
Slika 9. Primer kakovostne izvedbe udarca Luke Modrića z ZDS poševno naprej. ................ 41
Slika 10. Primer kakovostne izvedbe udarca z ZDS naravnost (Pocrnjič, 2016b). .................. 42
Slika 11. Primer nekakovostne izvedbe udarca z ZDS naravnost Luke Modrića. ................... 42
Slika 12. Primer kakovostne izvedbe udarca z ZDS v loku oz. »effe« (Pocrnjič, 2016b). ...... 43
Slika 13. Primer kakovostne izvedbe udarca z ZDS v loku oz. »effe« Ricarada Quaresme. ... 43
Slika 14. Igralna oblika 1+2:1 za udarce s sprednjim notranjim delom stopala....................... 47
Slika 15. Primer kakovostne izvedbe udarca s SNDS poševno naprej Martina Mileca. .......... 48

Slika 16. Primer kakovostne izvedbe udarca s SNDS poševno naprej Marcosa Tavaresa. ..... 49
Slika 17. Primer kakovostne izvedbe udarca s SNDS v loku oz. »effe« Valona Ahmedija. ... 49
Slika 18. Primer srednje kakovostne izvedbe udarca s SNDS/NDS v loku Emreja Cana. ...... 50
Slika 19. Primer kakovostne izvedbe udarca z glavo s tal (Pocrnjič, 2016b). ......................... 54
Slika 20. Primer kakovostne izvedbe udarca z glavo s tal Lionela Messija. ............................ 54
Slika 21. Primer kakovostne izvedbe udarca z glavo iz skoka sonožno (Pocrnjič, 2016b)...... 55
Slika 22. Primer kakovostne izvedbe udarca z glavo iz skoka sonožno Cristiana Ronalda. .... 56
Slika 23. Postavi NK Maribor : Spartak. .................................................................................. 63
Slika 24. Postavi Sevilla : NK Maribor. ................................................................................... 69
Slika 25. Postavi NK Maribor : Liverpool. .............................................................................. 74
Slika 26. Postavi Liverpool : NK Maribor. .............................................................................. 78
Slika 27. Postavi NK Maribor : Sevilla. ................................................................................... 83
Slika 28. Postavi Spartak : NK Maribor. .................................................................................. 87
Slika 29. Uspešnost kakovostnih udarcev. ............................................................................... 93
Slika 30. Uspešnost nekakovostnih udarcev. ........................................................................... 93
Kazalo tabel
Tabela 1 Obrazec za ocenjevanje udarcev ............................................................................... 58
Tabela 2 Točke za kakovost izvedbe ......................................................................................... 58
Tabela 3 Tristopenjska lestvica ocenjevanja kakovosti udarca z nartom ............................... 59
Tabela 4 Tristopenjska lestvica ocenjevanja kakovosti udarca z zunanjim delom stopala .... 59
Tabela 5 Tristopenjska lestvica ocenjevanja kakovosti udarca z notranjim delom stopala ... 60
Tabela 6 Tristopenjska lestvica ocenjevanja kakovosti udarca s SNDS ................................. 60
Tabela 7 Tristopenjska lestvica ocenjevanja kakovosti udarca z glavo ................................... 61
Tabela 8 Pregled tekem in rezultati.......................................................................................... 62
Tabela 9 Statistika NK Maribor : Spartak ............................................................................... 63
Tabela 10 Analiza udarcev NK Maribora proti Spartaku ........................................................ 64
Tabela 11 Analiza udarcev Spartaka proti NK Maribor .......................................................... 66
Tabela 12 Statistika Sevilla : NK Maribor ............................................................................... 69
Tabela 13 Analiza udarcev Seville proti NK Maribor.............................................................. 70
Tabela 14 Analiza udarcev NK Maribor proti Sevilli .............................................................. 72
Tabela 15 Statistika NK Maribor : Liverpool .......................................................................... 74
Tabela 16 Analiza udarcev NK Maribor proti Liverpoolu ....................................................... 75
Tabela 17 Analiza udarcev Liverpoola proti NK Maribor. ...................................................... 75
Tabela 18 Statistika Liverpool : NK Maribor .......................................................................... 78
Tabela 19 Analiza udarcev Liverpoola proti NK Maribor ....................................................... 79
Tabela 20 Analiza udarcev NK Maribor proti Liverpoolu ....................................................... 81
Tabela 21 Statistika NK Maribor : Sevilla ............................................................................... 83
Tabela 22 Analiza udarcev NK Maribor proti Sevilli .............................................................. 84
Tabela 23 Analiza udarcev Seville proti NK Maribor............................................................. 85

Tabela 24 Statistika Spartak : NK Maribor ............................................................................. 87
Tabela 25 Analiza udarcev Spartaka proti NK Maribor .......................................................... 88
Tabela 26 Analiza udarcev NK Maribor proti Spartaku. ......................................................... 89
Tabela 27 Pogostost kakovostnih, srednje kakovostnih in nekakovostnih udarcev ................. 91
Tabela 28 Kakovost udarcev glede na posamezne tekme ......................................................... 92
Tabela 29 Kakovost udarcev glede na posamezne igralce NK Maribor .................................. 92
Tabela 30 Povezanost med kakovostjo in uspešnostjo nogometnih udarcev. .......................... 94
Tabela 31 Uspešnost udarcev posameznih igralcev NK Maribor ............................................ 94
Tabela 32 Najpogostejša vrsta udarca ..................................................................................... 95
Tabela 33 Kakovost in uspešnost udarcev glede na način udarca ........................................... 95
Tabela 34 Najpogostejši udarci............................................................................................... 96
Tabela 35 Vpliv kakovosti udarcev na rezultatsko uspešnost .................................................. 96
Tabela 36 Povezanost med kakovostjo udarcev in rezultatsko uspešnostjo ekip. .................... 97
Tabela 37 Uporaba kakovostnih udarcev NK Maribor glede na ostala moštva ...................... 97
Tabela 38 Delež kakovostnih in uspešnih izvedb glede na različne udarce ............................. 98
Tabela 39 Napake glede na del telesa pri udarcu z NDS ......................................................... 99
Tabela 40 Napake glede na del telesa pri udarcu z nartom ..................................................... 99
Tabela 41 Napake glede na del telesa pri udarcu s SNDS ..................................................... 100

1 Uvod
Glede na zanimanje in finančne vložke v nogomet, se vseskozi razvija tudi znanost okoli
nogometa. Raziskave v nogometu so usmerjene predvsem v taktično analizo igre in
kondicijske zahteve, vzroke poškodb, preventivo poškodb in prehrano nogometašev. Manj
raziskav pa smo zaznali s področja metodike učenja, pravilne izvedbe tehničnih elementov in
nasploh kakovosti in uspešnosti igralcev v tehniki izvajanja gibanj v igri. Glede na to, da
imamo v sodobnem času tehnologije možnost kakovostne video analize tehničnih elementov,
preseneča dejstvo, da se raziskovalci niso poglobili v to področje. Z raziskavami s področja
tehnike bomo lahko tudi znanstveno natančneje potrdili pravilnost metodike učenja tehničnih
elementov in spoznali nove dejavnike, ki vplivajo na uspešnost nogometašev v igri.
Udarci predstavljajo eno izmed pomembnejših dejavnikov nogometne igre. Z uporabo
udarcev nogometaši sodelujejo in zaključujejo napade, torej bo njihova analiza več kot
dobrodošla za vse, ki delujejo v nogometu kot trenerji, učitelji in nogometaši.
Na začetku magistrskega dela vam bomo predstavili sodobni model nogometne igre in katere
komponente predstavljajo sodobni model nogometaša. V grobem bomo predstavili celotno
tehniko nogometa in na ta način prešli bližje udarcem, ki so glavna tema naše magistrske
naloge. Ob tem bomo predstavili metodiko učenja udarcev ter pravilne in nepravilne izvedbe
udarcev s slikovnim gradivom. Sledila bo analiza podatkov, dobljenih z opazovanjem izvedb
udarcev v Ligi prvakov skupine E v sezoni 2017/2018 in razprava, v kateri bomo predstavili
svoja spoznanja in jih primerjali z dosedanjimi znanstvenimi raziskavami. Kot smo že
omenili, ni veliko takšnih raziskav, ki bi se ukvarjale točno s to temo kot mi in na takšen
način. Našli smo podobne raziskave, ki so nam pomagale pri povezovanju naših spoznanj s
prakso.
Opisali bomo vsak udarec posebej in prikazali njegove različne izvedbe. To so izvedbe
profesionalnih nogometašev med nogometno tekmo in izvedbe študentov Fakultete za šport v
nemotenih okoliščinah. Opredelili bomo v katerih situacijah in zakaj se pojavljajo pri
nogometni igri. Glede na to, da je namen naše magistrske naloge statistična analiza, bomo
podrobneje predstavili lestvico ocenjevanja za vsak udarec posebej. Za ocenjevanje nam bo
služila lestvica kakovosti izvedbe, ki bo ocenjevala pravilnost udarca (šolska izvedba). Druga
lestvica pa bo ocenjevala uspešnost udarca. Obe lestvici bosta vrednoteni od 1 do 3.
Ocenjevali pa bomo tudi uspešnost teh izvedb in poskušali dokazati povezanost med
kakovostjo izvedbe in uspešnostjo udarca.

Sodobni model igre
Za kvaliteten model igre je nujna organiziranost in skladno delovanje nogometašev v obeh
fazah igre. Ni več velikih razlik med modeli igre kot v preteklosti (včasih jugoslovanski,
nemški, brazilski itd.). K temu je pripomogla vsesplošna globalizacija, razvoj znanosti in
tehnologije. Različna časovna obdobja zaznamujejo tudi vidnejši posamezniki in tudi
definirajo sodobni model nogometne igre. To so lahko nogometaši ali trenerji. Nogometašem
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to omogoča svoboda v igri, ki pri takšnih igralcih pripelje do ustvarjalnosti in novih rešitev v
različnih situacijah znotraj igre. Trenerji z različnimi postavitvi, idejami v igri, uporabo
tehničnih in taktičnih elementov, kondicijsko pripravo in treningi tudi opredeljujejo sodoben
model igre. V sodobnem času lahko opredelimo sodoben model nogometne igre kot enoten,
saj med najuspešnejšimi moštvi na svetu ni več toliko razlik kot v preteklosti (prirejeno po
Elsner, 2004).
Model igre s hitrimi kombinacijami, velja za najbolj učinkovitega (od odvzema žoge do
zaključka 1−10 sekund), z usmerjenostjo proti nasprotnikovim vratom in s čim manj dotiki
žoge. Večina gradnje napadov se začne iz dobro organizirane obrambe in se zaključi s
protinapadom, v katerega je vključenih čim več igralcev (Kopasič, 2008).
Že nekaj časa se pojavlja tudi visoka postavitev igralcev v fazi obrambe. To imenujemo
agresivno napadanje žoge oziroma lovljenje žoge. Cilj tega je takojšen odvzem žoge po
izgubljeni žogi. To najpogosteje traja 5 sekund in ob neuspešnem pritisku se moštvo vrne na
svojo polovico in nadaljuje s conskim načinom branjenja (Kuzma, 2015).
Sistemi in načini igre se nagibajo k temu, da so nogometaši čim bolj univerzalni. Takšni
nogometaši se dobro znajdejo v različnih situacija ne glede na igralno mesto. To se kaže tudi
skozi sisteme, ki poudarjajo vlogo zveznih igralcev in jih je znotraj različnih sistemov največ
(Elsner, 2004).

Sodobni model nogometaša
Model nogometaša in nogometne igre se razvijata sočasno in sta medsebojno tudi prepletena.
Nogometna igra teži k temu, da je nogometaš nepredvidljiv, sposoben hitro reševati situacije
in najti pravo rešitev ne glede na to, kje na igrišču se znajde. Nogometaš, ki v takšnih
zahtevnih situacijah vedno najde boljše rešitve, s tem tudi razvija nogometno igro. Torej sta
model nogometne igre in model nogometaša v medsebojni odvisnosti.
Model nogometaša se skozi leta vseskozi razvija. Da bi ga lahko preučili, moramo začeti pri
sodobnem modelu nogometne igre. Pocrnjič (2007) meni, da ima vrhunski nogometaš
optimalno izražene tiste sposobnosti, značilnosti in lastnosti, ki so nujne za uspešno
sodelovanje v nogometni igri. Sodoben nogometaš hkrati predstavlja vrhunskost oziroma
mojstrstvo.
Vrhunski nogometaš ima optimalno izražene tiste sposobnosti in značilnosti, ki so nujne za
uspešno sodelovanje v nogometni igri (Pocrnjič, 2007). Vrhunskost je najvišja oblika
človekove ustvarjalnosti. Vrhunski športnik premika meje zmožnega s svojimi psihičnimi in
fizičnimi sposobnostmi (Repenšek, 2011). Nogometaš, ki je sposoben tega, premore najvišji
nivo nogometnega znanja, prestavlja limite znotraj tekem, dviguje merila nogometne igre na
vseh stopnjah razvoja posameznika.
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Perfekcija je tista, ki jo poskuša zasledovati sodoben nogometaš, saj le na ta način lahko
doseže tekmovalni rezultat. Sledijo perfekciji značilnosti, ki naj bi jih imel vrhunski
nogometaš (Pocrnjič, 2007).
a) Morfološke značilnosti
Uspešni nogometaši so tisti z normalnim indeksom telesne mase ali takšnim, ki na lestvici
indeksa telesne mase že meji na debelost, vendar zaradi količine mišične mase. Pomembna
morfološka značilnost nogometaša je nizka stopnja podkožne maščobe. Znotraj same višine,
kot morfološkega dejavnika, pa je dopustna večja variacija.
b) Gibalne sposobnosti
Težko je trditi, katera gibalna sposobnost je najbolj pomembna. Nogomet uvrščamo med
kompleksne oziroma polistrukturne športne panoge, pri katerih je pomembnih več gibalnih in
funkcionalnih sposobnosti kot so vzdržljivost, gibljivost, moč, hitrost in koordinacija
(Pocrnjič, 2016a).
c) Funkcionalne zmožnosti
Pri teku nogometaša prevladuje zmerno hiter tek, srčni utrip pri takšni obremenitvi pa ne
presega 160 utripov na minuto. Manj je sprintov, krajših od 30 metrov, kjer je srčni utrip nad
160 utripov na minuto. Še manj pa je dolgih sprintov. To nam pove, da je za nogometaša
pomembna aerobno-anaerobna vzdržljivost, torej prevladuje aerobna obremenitev (Pocrnjič,
2016a).
d) Dinamična tehnika
Nogomet je, grobo rečeno, sposobnost upravljanja žoge, ki se kaže skozi specialno
nogometno tehniko. Upravljanje žoge predstavlja vsa gibanja z žogo in ga pogojujemo s
sposobnostjo koordinacije.
e) Taktična inteligentnost
Smisel za igro je sposobnost, ki jo težko izmerimo, vendar jo lahko opazimo s svojimi
izkušnjami in občutkom za nogometno igro. Ustvarjalnost je pomembna v obeh fazah igre,
predvsem ko se nogometaš znajde v časovni in prostorski stiski. Taktična inteligentnost se
kaže predvsem pri sodelovanju in opazovanju soigralcev.
f) Konativne lastnosti
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Za uspešnost nogometaša so poleg kognitivnih sposobnosti pomembne tudi konativne
lastnosti. Za reševanje problemov, s katerimi se sooča nogometaš, je potrebna prava mera
agresivnosti in anksioznosti ter sposobnost notranje motiviranosti in trdoživosti.
Najpomembnejša izmed konativnih lastnosti pa je ocena situacije in sodelovanje, torej se
prilagoditi kolektivu ali pa prevzeti odgovornost in delovati samostojno. V obeh primerih
seveda za dobro svojega moštva.
Nogometna tehnika vključuje več teh lastnosti in sposobnosti nogometaša. Sodobni model
nogometaša je tesno povezan tudi s pravilno osnovno (gibanje brez žoge) in specialno
(gibanje z žogo) tehniko.
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Nogometna tehnika
Definicija in vrste tehnike
Nogometna tehnika je širok pojem, ki ga težko enostransko opišemo in povežemo zgolj z
gibalnimi sposobnostmi. Nogometna tehnika je ekonomično gibanje, ki s svojo pravilno
izvedbo pripelje do najvišjih športnih dosežkov. Tehnika vključuje vsa gibanja v nogometu, ki
so izvedena na racionalen način. Najvišje športne dosežke pa v sodobnem nogometu definira
hitrost izvedbe tehničnih elementov (Elsner, 2004).
Razdelitev nogometne tehnike
Nogometno tehniko delimo najprej v tri večje skupine – gibanje brez žoge, gibanje z žogo in
tehnika vratarja. Pod gibanja brez žoge uvrščamo hojo, tek, skoke, padanja, vstajanja,
kontakte na tleh in v zraku in spremembe smeri gibanja. Gibanje z žogo zavzema vodenje,
udarjanje, zaustavljanje, odvzemanje, varanje in metanje avta (Elsner, 2016).
Poznamo več delitev nogometne tehnike. V našem delu bomo predstavili razdelitev tehnike,
ki jo že nekaj let uporabljamo v slovenskem prostoru. Tehniko gibanj nogometašev brez žoge
lahko v osnovi razdelimo na teke ter skoke in doskoke. Nogometaš v igri od tekov uporablja
zmerno hiter tek, sprint, tek s spremembami smeri pod različnimi koti in branilski tek
(diagonalna postavitev nog in križni korak, redko na vrhunskem nivoju vidimo branilski tek s
prisunskim korakom). Skoki in doskoki se delijo na enonožni odriv in sonožni doskok ter
sonožni odriv in sonožni doskok (Pocrnjič, 1995).
K tehniki nogometašev z žogo prištevamo žongliranje, vodenja žoge (z zunanjim delom
stopala, s sprednjim notranjim delom stopala, z nartom, z notranjim delom stopala, vodenja
žoge s spreminjanjem smeri (slalom pod različnimi koti), rolanja žoge (vstran, naprej, nazaj, s
sprednjim delom stopala, s sprednjim delom podplata v povezavi s sprednjim notranjim delom
stopala, s sprednjim delom stopala in zunanjim delom stopala (Železnik, 2012).
Poznamo tudi tehnične elemente posameznika, ki se strogo tičejo sodelovanja med soigralci.
Prvi, in za nas najbolj pomemben pri izdelavi magistrske naloge, je udarec. Uporabljamo ga
za podajo in za zaključek na vrata. Delimo jih na osnovne in posebne, natančnejša delitev je
pod poglavjem tehnika udarcev (str. 8). Drugi element je zaustavljanje žoge, ki je znotraj
sodelovanja vedno prisoten po ali pa pred udarcem. Najosnovnejše je zaustavljanje po
principu ovire. Po principu ovire lahko zaustavljamo nizke žoge (s podplatom, z notranjim
delom stopala). Sem spada tudi zaustavljanje srednje visoke žoge z notranjim delom stopala s
poskokom. Tako kot nizke žoge lahko zaustavljamo tudi visoke žoge po principu ovire, in
sicer z notranjim delom stopala, s stegnom in prsmi. Podobno delitev ima tudi zaustavljanje
žoge po principu amortizacije. To je zaustavljanje z notranjim delom, ki se tiče nizke in
visoke žoge ter visoke žoge s prsmi, stegnom in nartom. Zadnji princip zaustavljanja, ki je
najzahtevnejši in najbolj učinkovit v igri, pa je princip zaustavljanja s povlekom žoge.
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Poznamo tri načine, in sicer z notranjim delom stopala za 180°, s sprednjim notranjim delom
stopala pod različnimi koti (90°–135°), z zunanjim delom stopala pod različnimi koti (90°–
135°). Princip zaustavljanja žoge s povlekom je močno povezan z dinamično tehniko
(Železnik, 2012).
Če je bil prejšnji odstavek namenjen sodelovanju med nogometaši, je ta namenjen
samostojnim akcijam le teh. K tehničnim elementom za samostojno akcijo spadajo
odvzemanje žoge (osnovno (z notranjim delom stopala), s potiskanjem (“remplanje”), s
prestrezanjem, s podrsavanjem pod noge (spredaj, zadaj s strani)) in varanje z žogo (s
košenjem, z zunanjim delom stopala, z zamahom okoli žoge (enojni zamah, dvojni zamah), s
povlekom žoge s podplatom nazaj in z notranjim (zunanjim) delom stopala vstran, s
povlekom žoge s podplatom nazaj in z notranjim delom stopala za stojno nogo, varanje z
obratom na žogi) (Drobnič, 2018; Pocrnjič in Železnik, 2015; Železnik, 2012).
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Nogometni udarci
Gibanje nogometaša z žogo oziroma specialna tehnika nogometaša sta nadpomenki za
udarjanje žoge kot tehnični element nogometaša (Elsner, 2006). Prav gibanje z žogo daje
vsaki športni igri z žogo določeno posebnost, na takšen način se tudi ločujejo. Udarjanje žoge
pa pri nogometu opredeljujemo tudi kot tehnični element sodelovanja (podaje in udarci na
vrata). Delitev udarcev glede na zahtevnost izvedbe (Pocrnjič in Železnik, 2015):
Osnovni udarci
Med osnovne nogometne udarce spadajo udarec z nartom (naravnost), udarec z notranjim
delom stopala (naravnost), udarec z zunanjim delom stopala (naravnost, poševno naprej),
udarec s sprednjim notranjim delom stopala (poševno naprej, pravokotno, poševno nazaj).
Posebni udarci
Posebni oziroma zahtevnejši udarci, ki spadajo v Pocrnjičevo delitev udarcev, so
najrazličnejši. Delitev je natančna in podrobna. To so udarec visoko (dolga podaja) s
sprednjim notranjim delom stopala, udarec v loku (»effe«) s sprednjim notranjim delom
stopala, udarec v loku (»effe«) z zunanjim delom stopala, udarec z glavo (brez odriva in z
odrivom), udarec iz zraka oziroma »volley« (nart, polvolley nart in bočno s sprednjim
notranjim delom stopala).
Izvedbe udarcev se razlikujejo tudi glede na zunanje dejavnike, na katere nogometaš včasih
pred odločitvijo udarjanja žoge nima vpliva, in pa dejavnike, katere hoče zagotoviti s svojo
izvedbo:
-

pod kakšnim kotom prihaja žoga do igralca,
kakšno gibanje ima žoga pred udarcem (kotaleča, pol visoka, visoko leteča),
pod kakšnim kotom želi igralec žogo udariti,
kakšen je položaj telesa pred izvedbo,
s katerim delom stopala oz. telesa želi igralec žogo udariti,
kako močno želi igralec žogo udariti,
kako pomembna je natančnost udarca pri izvedbi itn.

Skozi trenažni proces poskušajo nogometaši in trenerji te dejavnike čim bolj kontrolirati in
prilagoditi svojo izvedbo glede na zunanje dejavnike.
V grobem lahko udarce razdelimo tudi samo po delih stopala s katerimi udarjamo žogo,
vendar ta delitev ni tako natančna. Z razvojem taktike in tehnike udarcev so se začeli
pojavljati tudi načini izvedb, vendar ta delitev ne zadostuje in je premalo natančna (Elsner,
2006).
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Udarci žoge predstavljajo osnovno sredstvo nogometaša. So glavni element sodelovanja,
zaključka faze napada, izbijanja žoge v fazi branjenja. Največkrat se pozablja prav na udarce
in njihovo pravilno poimenovanje. To največkrat pripelje do napačnih izvedb in nepravih
odločitev pri izbiri udarca glede na situacijo. Strokovnih delitev udarcev pri nogometni igri je
več, vendar se zdi najbolj natančna delitev po Pocrnjiču in Železniku (2015) in nekaj dodatnih
razčlenitev po Fermetu (2016):
Udarec z nartom
Udarec z zunanjim delom stopala (naprej zds):
-

naravnost,

-

poševno naprej: v loku oz. »effe« (po tleh in po zraku).

Udarec s sprednjim notranjim delom stopala (naprej snds):
-

poševno naprej,

-

poševno nazaj,

-

pod pravim kotom,

-

dolga podaja,

-

v loku oz. »effe«: po tleh, po zraku.

Udarec z notranjim delom stopala (naprej nds):
-

naprej,

-

poševno naprej,

-

poševno nazaj,

-

pod pravim kotom,

-

v loku oz. »effe«: po tleh, po zraku,

-

za stojno nogo: nazaj, vstran.

Udarec z glavo:
-

naravnost,

-

v loku,

-

v tla,

-

brez skoka,

-

s skokom: sonožno, enonožno,

-

pod različnimi koti,

-

s padanjem.

Udarec iz zraka oziroma »volley«:
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-

naravnost: nart, nds, takoj po odboju oz. »dropkick« nart , »dropkick« nds,

-

bočno: snds, nds.

Udarec s »škarjicami«:
-

bočno z nartom,

-

preko lastnega telesa z nartom.

Udarec s konico stopala oziroma »špica«.
Skupne značilnosti udarcev (Florjanc, 2013)
Udarci z nogo se na prvi pogled razlikujejo že od samega začetka, saj jih loči postavitev
stojne noge, del stopala s katerim se udari žoga, gibanje žoge po udarcu, po uporabnosti,
intenziteti in zanesljivosti. Vseeno pa imajo veliko skupnih značilnosti, ki pogojujejo
uspešnost vseh udarcev skupaj. Vse uspešne udarce opisuje upognjenost stojne noge,
iztegnitev udarne noge v kolenu ob koncu udarca, čvrstost skočnega sklepa udarne noge, rahel
predklon trupa. Prav tako pa spada med skupne značilnosti postavitev rok in pogled. Roka, ki
je nasprotna udarni nogi, je v predročenju rahlo pokrčena, druga pa je sproščena ob telesu.
Pogled je v trenutku udarca usmerjen na žogo in kasneje proti cilju (Mamić, 2009).
Napake pri tehniki udarcev (Mamić, 2009)
Napake pri tehniki se pojavljajo skupaj z nepravilnimi položaji delov telesa in jih odkrivamo z
analizo tehnike udarcev. Lahko se pojavijo v začetni fazi ter so vidne skozi celotno izvedbo
ali nastanejo znotraj posameznih faz udarca. Pojavljajo se tudi različne napake, glede na
različnost vrst udarcev. Vendar je veliko napak splošnih, ki jih lahko opazimo in pripišemo
pri izvedbah vseh udarcev in se največkrat tudi ponavljajo. Pomemben je dejavnik pravilnega
prikaza in metodike, s katero se izognemo pojavljanju napak pri izvedbah. Pomembno je tudi
pravilno vodenje vadečih skozi vse faze metodike učenja. Predvsem s tega vidika, da ne
poudarjamo napak, ampak smo osredotočeni na pravilnost izvedbe. Med samim vodenjem
opozarjamo vadeče na to, kar je pravilno, in ne kar je napačno, saj lahko preveč omenjanja
napak pripelje do podzavestnih napačnih izvedb.
Med najpogostejše so uvrstili naslednje napake: nepravilna postavitev stojne noge (preveč
naprej, nazaj ali vstran), udarec z nepravilnim delom stopala, upognjenost udarne noge po
končanem udarcu, mlahavost stopala udarne noge, nagib telesa nazaj in napačna smer pogleda
(Mamić, 2009). Te napake so se pojavljale tudi pri naši analizi. Med analizo podatkov smo
ugotavljali tudi, katere napake so najpogostejše in v kakšnem odstotku se pojavljajo na
najvišjem nivoju igranja nogometne igre.
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Slikovni prikaz kakovostnih in nekakovostnih udarcev smo razporedili po ocenah od 1 do 3.
Pri ugotavljanju le teh smo razdelili elemente na več faz (Ferme, 2016):




Prva faza prikazuje položaj telesa pred udarcem. Tukaj opazujemo, kako se je
izvajalec pripravil na izvedbo udarca.
Druga faza prikazuje položaj telesa v trenutku udarca oziroma takoj po njem. Tukaj
opazujemo ali je udarec opravljen v okviru pravilne izvedbe.
Tretja faza prikazuje položaj telesa po končanem udarcu. Tukaj opazujemo ali je
izvajalec poskusil zadržati položaj.

Udarce, ki so zahtevnejši, je boljše prikazati v več fazah. Natančneje in bolj razvidno je
gibanje, če elemente razdelimo v štiri faze. Na takšen način opišemo udarce, kjer se med
izvedbo vključi tudi element skoka (Ferme, 2016):





Prva faza prikazuje položaj telesa pred izvedbo skoka. Tukaj opazujemo, kako se je
izvajalec pripravil na izvedbo skoka.
Druga faza prikazuje položaj telesa v zraku tik pred udarcem. Tukaj opazujemo
pripravo izvajalca na udarec.
Tretja faza prikazuje položaj telesa v trenutku udarca oz. takoj po udarcu. Tukaj
opazujemo ali je udarec opravljen v okviru pravilne izvedbe.
Četrta faza prikazuje položaj telesa po končanem udarcu. Tukaj opazujemo izvajalčev
pristanek na tla.

Pomembne so prav vse faze udarcev. Najprimernejši prikaz po več fazah je s slikovnim
gradivom , ki na nek način predstavlja poenostavljen kinogram. Ta pa se lahko po sami
kvaliteti in razvidnosti primerja z videoposnetkom, ki bi bil najprimernejši za prikaz kvalitete
udarcev. Največkrat se opazuje in v strokovni literaturi razlaga druga faza udarcev, v našem
primeru druga slika, pri opisu posameznih udarcev in se pozabi na samo pripravo na udarec in
tudi zaključek tega. Za kakovostno analizo udarca moramo opazovati prav vse tri oziroma
štiri faze udarca. Za samo učenje pa je najprimernejši video in kvaliteten prikaz trenerja.
Smiselno je upoštevati tudi specifičnost vrhunskih nogometašev, katerih tehnika se v
nekaterih detajlih tudi razlikuje od šolske izvedbe. Vseeno pa se vrhunske izvedbe udarcev
nogometašev vedno približajo šolski izvedbi. Za rahle spremembe med samo tekmo pa so
odgovorni predvsem zunanji dejavniki, ki vplivajo na tehniko udarcev (Ferme, 2016).
Zunanji dejavniki med nogometno tekmo, ki vplivajo na tehniko udarcev:
a) Hitrost teka
V vrhunskem nogometu poteka vse hitreje in vrhunski nogometaši so v večini primerov tudi
nadpovprečno hitri. Pri šolski tehniki pa je hitrost idealna in prilagojena posamezniku, ker ni
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pomembno kako hitro izvedemo element, ampak s kakšno kvaliteto. Povečana hitrost lahko
pripelje do npr. manjšega zamaha udarne noge.
b) Pomembnost moči izvedbe (hitrosti leta žoge)
Pri izvedbah vrhunskih nogometašev pride velikokrat do poskoka med drugo fazo, po stiku z
žogo,. To zagotovi nogometašem večjo hitrost, saj lahko na ta način proizvedejo večjo silo na
žogo. Poskok je razviden predvsem pri strelih na gol z večje razdalje.
c) Pomembnost hitrosti izvedbe
To se kaže predvsem pri nagibu trupa, saj to vzame čas. Vrhunski igralci to kompenzirajo z
zelo natančnim udarcem v optimalen del žoge. Prilagodijo tudi kolenski sklep, kateri ostane
rahlo pokrčen.
d) Cilj (prazen prostor v vratih, soigralec), ki hitro spreminja svojo pozicijo
Nogomet je zelo dinamična igra. Dinamičnost pa je glede na nivo tekmovanja vedno večja.
Več igralcev se aktivno odkriva in daje več možnosti igralcu z žogo. Tudi prazen prostor pred
in v vratih se vseskozi spreminja, kajti pred vrati stoji vratar in tekmeci, kateri ovirajo udarec
na vrata. To nogometašu otežuje umirjeno in šolsko izvedbo udarca. Znotraj tega segmenta ni
bilo najdenih sprememb udarcev, ki bi se vseskozi ponavljale. Dejstvo pa je, da je to eden od
dejavnikov, ki ključno vpliva na nogometno igro in samo izvedbo udarca.
e) Pripravljenost iz faze napada preiti v fazo obrambe
To se pojavlja predvsem v fazi organizacije napada znotraj obrambne linije. Igralci ne
zadržijo telesa v zadnji fazi, ampak se čim hitreje posvetijo svoji obrambni nalogi. V večini
primerov je to varovanje soigralca z žogo. Če pa igralec dvomi v uspešnost udarca že pri sami
izvedbi, pa je to takojšnji tek nazaj. Torej nima časa, da bi zadržal telo v pravilnem položaju,
ampak se takoj posveti obrambni nalogi.
f) Sila tekmeca, ki vpliva na nogometaševo telo
Ko se igralec znajde blizu nasprotnikovih vrat, mu poskuša nasprotnik preprečiti uspešno
izvedbo udarca s kontaktom. Če je igralec v stiku z nasprotnikom, je težje zagotoviti idealne
pogoje za udarec. Igralec nima idealno postavljene stojne noge, trupa in rok v položaju. Kajti
na takšen način strelec prevzema kontrolo nad žogo in si omogoči strel na vrata.
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1.1 Metodika
Metodika, kot veja pedagogike, ožje proučuje poučevanje. Metodika išče načine, metode in
oblike dela s katerimi bi najlažje prišli do ciljev oziroma išče pot na kakšen način bomo nekaj
učili.

Učne metode posredovanja snovi (Pocrnjič, b.d.; Železnik, 2012)
a) Metoda demonstracije
Ena izmed pomembnejših dejavnikov učenja je metoda prikaza oziroma demonstracije.
Trener (učitelj) prikaže, kar bo učil. Otroci zgolj opazujejo. Nogometni element oziroma
naloga se najprej prikaže v celoti, nato jo razdelimo na več samostojnih delov, če je potrebno.
Prikaz naj bo v hitrosti, ritmu, katerega smo deležni na tekmi. Pomembno je, da element
prikažemo v različnih ravninah in smereh glede na igralce. Včasih je pomembno, da smo pri
določenih nalogah zelo nazorni, da že celo pretiravamo. K demonstraciji lahko vključimo tudi
razlago bistvenih elementov gibalne naloge. Prav je, da je natančna in jedrnata, vseeno pa je
ne smemo brez potrebe podaljšati in s tem zmanjšati pozornosti vadečih (Železnik, 2012).
b) Metoda razlage
Trener (učitelj) pridobi pozornost vadečih s kratko in jedrnato razlago. V razlago vključimo
kratek opis, s katerim pojasnimo bistvene dele gibanja, da vadečim osmislimo prikaz in
uporabo elementa v nogometni igri. Smiselno je dodati še zanimivo dejstvo določenega
elementa. Na primer pri varanjih lahko omenimo kateri vrhunski nogometaš uporablja ta
element in kdaj ga je nazadnje uporabil (npr. Neymar, Zidane itd). Razlaga in prikaz se
velikokrat dopolnjujeta in sta vezana drug na drugega.

Učno-trenažne metode usmerjene k učenju nogometa (Elsner, Verdenik, Pocrnjič,
1996, v Železnik, 2012)
a) Sintetična metoda
V celoti izvedeno gibanje in učenje učenega elementa. Začetek učenja elementa naj se vedno
začne s to metodo, da vadeči dobijo celostno predstavo o gibanju, ki se ga bodo učili. Tudi za
trenerja (učitelja) je lažje, da uvidi katere napake se pojavljajo pri večini vadečih in lahko pri
razčlembi gibanja poudari dele s katerimi ima večina težavo.
b) Analitična metoda
Starejša metoda, ki razdeli gibanje na več posameznih delov. V novejšem pristopu pa jo
uporabljamo v primerih, ko odpravljamo napake, pri učenju zahtevnejših gibanj (npr. varanje
s prestopanjem, varanje z obratom na žogi za 360 stopinj itd.) in pri učenju gibanj, pri katerih
je nevarnost poškodbe (npr. osnovno odvzemanje in odvzemanje s podrsavanjem).
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c) Kombinirana metoda
Učno-trenažna metoda, katero uporabljamo najpogosteje, saj med seboj kombiniramo
analitično in sintetično metodo, vendar kot smo že omenili, najprej začnemo s sintetično
metodo. Kombiniramo lahko tudi druge metode. Z metodo igre lahko kombiniramo analitično
metodo in prav tako sintetično metodo.

d) Metoda igre
Največkrat uporabljena metoda pri učenju nogometnih vsebin. Smiselno jo je uporabljati za
vadbo tehničnih in taktičnih elementov. Igralne oblike vključujejo elemente nogometne igre,
vendar še niso nogometna igra. Znotraj njih lažje izpopolnjujemo tehnične in taktične zahteve
nogometne igre. Zagotavlja več ponovitev znotraj krajšega časovnega obdobja. Največkrat
gre za poenostavljanje nogometne igre z različnimi zahtevami znotraj igre, ki so odvisne od
namena igralne oblike. Trenerji uporabljajo metodo igre predvsem za trening taktičnih vsebin.
Ne smemo pozabiti, da lahko znotraj igralnih oblik vadimo tudi tehnične elemente. Pri razlagi
naj poudarijo razpored (diagonalno, trikotnik, romb) in razdaljo med igralci in tudi s katerimi
elementi delujemo znotraj igralne oblike, glede na učno vsebino ure (npr. notranji del stopala,
zunanji del stopala, udarec z glavo, »volley«, notranji del stopala, zaustavljanje žoge s
potegom itd.). Primeri: 1+1:1, 1+1:2, 2+2:2, igra Sredine (pepček), 2+3:3.
e) Situacijska metoda
Vadba tipičnih in atipičnih igralnih situacij v obeh fazah igre. Trener na ta način informira
igralce o ideji med igro in kako delovati v določenih situacijah med igro.
f) Tekmovalna metoda
Delovanje nogometašev med tekmo. Preverjanje tehničnih in taktičnih znanj znotraj
tekmovalnih pogojev (tekma). Vseeno lahko dodamo različne taktične zahteve znotraj
tekmovalne metode. Na primer, na treningu ena ekipa lahko igra s kontinuiranim napadom,
druga ekipa pa s hitrim prehodom v fazo napada, tej ekipi pa omejimo čas napada (npr. napad
mora biti zaključen v 8 sekundah po odvzeti žogi).
Pri učenju tehnike nogometnih udarcev uporabljamo zgoraj omenjene načine in jih postopoma
vključujemo v metodično lestvico učenja udarcev, ki spadajo k napredku igralčeve tehnike in
taktike. Primernost posameznih metod in načinov se nanaša predvsem na sposobnost in starost
vadečih. Pomembne so predvsem vodstvene sposobnosti in na kakšen način opremimo
metode in načine glede na lastnosti svojih vadečih. Vsi koraki spoznavanja vsebin so
pomembni.

Oblike dela
Oblike dela so (Elsner, Verdenik, Pocrnjič, 1997, v Železnik, 2012):
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a) Skupna ali frontalna vadba
Vsi vadeči delajo enako nalogo.
b) Vadba v skupinah
Vadeče razdelimo v skupine, vsaka skupina posebej izvaja nalogo. Lahko se odločimo za
homogene in heterogene skupine. Vsak način razporejanja v skupine ima svoje prednosti in
slabosti. Pomembno je, da razmišljamo o tem, in se glede na naloge odločimo, kateri način
razporejanja v skupine je najbolj primeren.
c) Posamična vadba
Posamična vadba ali individualna vadba je delo z enim vadečim. Primerno je za delo z
mladimi, saj se lahko osredotočimo na tehniko gibanja brez in z žogo in pa tudi posamično
taktiko. Dobrodošlo je pri odpravljanju napak, pri vadbi različnih nogometnih gibanj in
usmerjenem treningu, glede na igralno mesto (vratar, udarec na vrata, predložek, izbijanje
žoge).
d) Vadba v kolonah
Vadbo je organizirana in temelji na tem, da vadeči opravi gibalno nalogo in šele za tem začne
z njo naslednji vadeči. Težave se pojavijo pri manjšem številu ponovitev, temu se lahko
izognemo s tem, da ne naredimo preštevilnih kolon (do 5 igralcev v eni koloni).
e) Poligon
Organizacija vadbe, pri kateri vsi vadeči izvajajo naloge eno za drugo in zaporedoma. Med
izvajanjem poligona ne sme prihajati do prevelikega medsebojnega oviranja. Poligon lahko
prilagodimo v tekmovalne namene, kjer vadeči tekmujejo med seboj. Znotraj poligona lahko
kombiniramo splošne in nogometne motorične vaje.
f) Obhodna vadba
Krožna vadba in delo po postajah sta največkrat uporabljeni kot sopomenki obhodne vadbe.
Vadeči so razporejeni posamezno ali v parih, včasih pa tudi v manjših skupinah in krožijo od
naloge do naloge. Smisel takšne oblike dela je omogočanje vadbe čim več vadečim hkrati in s
tem poskrbeti tudi za večje število ponovitev.

Osnovna učno-vzgojna načela (Železnik, 2012)
Vsi težimo k temu, da bi bili v življenju čim bolj uspešni. Znanost in izkušnje so nas pripeljale
do tega, da smo ugotovili določena načela in principe, da je naše delo čim bolj uspešno.
Področje treniranja in učenja mladih nogometašev ima prav tako svoja učno-vzgojna načela,
saj je delo z mladimi zahtevno in odgovorno. Ta načela je potrebno upoštevati, če želimo biti
uspešni pri uresničevanju svojega poslanstva, kar je učenje in vzgajanje.
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a) Načelo vsestranskosti
Mlade je treba vzgajati vsestransko in se ne zgolj osredotočiti na učenje znanj, spretnosti in
sposobnosti. Težiti moramo k temu, da oblikujemo osebnost, ki ima pozitivne moralne
lastnosti. Pridnost, vztrajnost, vestnost, natančnost, spoštovanje drugih in odgovornost so
vrednote, ki so pomembne v življenju za uspeh in srečo.
Z vsebinami: ne samo govoriti o nogometu in samo igrati nogomet. V delo je potrebno
vključiti tudi druge športne panoge, pogovarjati se tudi o drugih življenjskih problemih.
Z načinom dela: bolj ko trener pozna in obvlada učne metode, oblike dela, nogometne
elemente in tudi različne druge športe, tem bolj bo uspešen pri svojem delu.
Trenerjeva osebnost: trener lahko pozitivno ali negativno vpliva na otroke s svojim zgledom.
Trener je velikokrat otrokom vzor, želeli bi mu biti podobni. Pomembno je ozračje, ki ga
trener ustvarja v moštvu. Ozračje bi naj bilo prijateljsko, delovno, brez nasilja in pritiskov na
otroke, brez ironije in smešenja, kajti to učinkuje na mlade igralce negativno, še zlasti
nekatere lahko zelo prizadene.
b) Načelo nazornosti (“zlato načelo”)
Pomembno je, da trener vse kar uči, tudi pokaže. Pri tem se mora striktno držati načela
nazornosti. To pomeni, da karkoli uči, nazorno prikaže z različnimi demonstracijskimi
metodami. Uporabi naj čim več možnosti, saj to pripelje do tega, da otrok hitreje in bolj
kvalitetno dojame motorično nalogo. Torej otroku omogočimo čim več različnih dražljajev
vseh čutil. Na takšen način bolj celovito oziroma nazorno dojame gibanje.
c) Načelo primernosti
Vsaka starostna skupina ima svoje značilnosti. Otroci se postopno razvijajo, tako telesno kot
psihološko.
Trener
mora
znati
prilagoditi
delo
značilnostim
otrok.
Na primer otroci, ki še niso dolgo v procesu treninga, ne smejo biti deležni zgolj nogometa,
ožje specializacije in dolgih razlag. Trener mora držati ravnotežje med težkimi in lahkimi
nalogami in pri tem paziti, da ne podceni ali preceni znanja vadečih. Vsekakor pa ga do dobre
ocene pripeljejo izkušnje in nenehno izobraževanje ter preizkušanje različnih vsebin.
d) Načelo dolgoročne naravnanosti vadbe
Vsi vrhunski rezultati zahtevajo kontinuirano delo in pripravo po zdaj omenjenih načelih. V
obdobju mladega nogometaša so različna obdobja hitrega in tudi manj hitrega razvoja.
Zavedati se moramo, da je naš cilj daleč v prihodnosti. Pomembno je, da zagotovimo čim
boljšo bazo oziroma osnovo in postopno povečujemo napor in zahtevnost pri delu. Težiti
moramo k dolgoročnemu razvoju in ne zgolj tekmovalnemu, znotraj lig.
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e) Načelo mnogostranosti
Dobro je, da vadečim zagotovimo široko paleto vaj in nalog, saj s tem zagotovimo dobro
osnovo za razvoj. Ni pa potrebe po pretiravanju z različnimi nalogami. Bolj pomembno je, da
vključimo ta načela in vse vsebine (tehnične in taktične).
f) Načelo radosti ali igrivosti
Pomembna dejavnika otrokovega razvoja sta tudi radost in igrivost. Trener s svojimi
vsebinami, metodami, vajami in nastopom vključi v delo veselje in radost. Učenje je na takšen
način bolj učinkovito in priljubljeno s strani vseh dejavnikov.
g) Načelo dinamičnosti
Vsem otrokom smo dolžni zagotoviti približno enako število ponovitev različnih gibanj
znotraj učne ure. Čim večkrat in istočasno moramo zaposliti čim več otrok. To zagotovimo s
čim boljšo pripravo na uro.
Ostala načela so še:




Od lažjega k težjemu.
Od bistvenega k manj bistvenemu.
Veliko število ponovitev.
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1.2 Metodične lestvice za poučevanje tehnike in taktike
Metodična lestvica je smiselno, načrtno, urejeno zaporedje postopkov, metod in vaj pri učenju
določene gibalne naloge.
Metodična lestvica (metodični postopek) pri poučevanju elementov tehnike (Elsner,
Verdenik in Pocrnjič, 1996, v Železnik, 2012):
Imenovanje in prikaz (demonstracija) učnega elementa
Opis bistvenih sestavnih elementov
Izvedba tehničnega elementa v celoti v gibanju (1. stopnja vadbe)
Demonstracija in aktivno usmerjanje k pravilni izvedbi
Izvajanje in vadba elementa po posameznih delih za odpravljanje napak ali za
izpopolnjevanje elementa
f) Izvajanje in vadba udarca v cilj (2. stopnja vadbe - samo pri udarcih)
g) Izvajanje in vadba elementa v povezavi z drugimi vsebinami nogometne igre (3.
stopnja vadbe)
h) Izvajanje in vadba elementa v igralni obliki ali v tipični igralni situaciji (4. stopnja
vadbe)
a)
b)
c)
d)
e)

Učenje tehnike udarcev bazira na lastnostih udarcev, kateri pogojujejo njihovo uspešnost,
torej na preciznosti in moči. Tehniko udarcev opisujemo vedno po podobnem sistemu (razen
udarec z glavo). Začnemo s položajem stojne noge, potem opišemo udarno nogo, od prstov
proti kolku; za tem pa še položaj trupa in rok ter smeri pogleda (Mamić, 2009).
Natančnejši opis stopenj učenja udarcev (Mamić, 2009):
1. stopnja vadbe je namenjena pregledu elementa. Prikaz in izvedba vadečih sta celostna
(sintetična). Vseeno pa sintetično vadbo večkrat ustavimo in odpravljamo napake z
analitičnim načinom vadbe.
2. stopnja vadbe gre eno stopničko višje. Dodan je cilj, ki ga lahko ustvarimo po lastni
domišljiji. Pravilnost tehnike je še vedno prvotnega pomena in se ne sme poslabšati, zaradi
usmerjanja prevelike pozornosti v zadevanje. Nadzorovati je potrebno tudi moč udarca, ki se
prilagaja glede na oddaljenost cilja.
3. stopnja vadbe je skupna uporaba več tehničnih elementov oziroma povezovanje učenega
udarca z drugimi tehničnimi elementi. V tej stopnji vadbe večkrat prehajamo k situacijski
vadbi, vseeno pa morajo biti trener in vadeči osredotočeni predvsem na izvedbo tehnike
udarca. Pomembno je, da se tudi drugi tehnični elementi s katerimi povezujemo udarec,
izvajajo pravilno.
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4. stopnja predstavlja zaključek učenja udarca. Poskušamo se čim bolj približati tekmovalnim
pogojem. Vadba poteka znotraj igralnih oblik, kar pomeni igro s prilagojenimi pravili, katera
usmerjajo vadeče k pravilni izvedbi določenega udarca. Vadeče silimo k čim hitrejši reakciji
ob utrujenosti in oviranju nasprotnika.
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Udarec z nartom
Udarec, ki ga je smiselno učiti na začetku nogometaševe poti. Ta udarec se je najlažje naučiti,
saj je gibanje podobno sami hoji oziroma teku. Tudi sama metodika nas usmerja k temu, saj
trdi, da nas naj pri poučevanju vodi načelo od znanega k neznanemu (Pocrnjič, 1995). Na
vrhunskem nivoju tekmovanja ta udarec uporabljajo nogometaši predvsem za močnejše
podaje po zraku in udarce na vrata. Redkeje ga uporabljajo za izbijanje žoge v fazi branjenja,
saj je izbijanje na takšen način bolj tvegano. Pomemben pa je v fazi branjenja, kadar želimo
čim prej izbiti žogo stran od svojih vrat.
Metodika poučevanja udarca z nartom (Železnik, 2012)
Razlaga s prikazom
Pomemben dejavnik metodike učenja nogometnih udarcev je predvsem pravilen in razviden
prikaz ter jedrnata razlaga. Udarec prikažemo iz različnih zornih kotov. Vseeno pa z razlago
in prikazom ne smemo biti predolgi in preveč obsežni.
Vodenje žoge na vsak korak. Potrebna je aktivna postavitev stojne noge na prste ob žogi v
liniji spodnjega roba, hkrati s postavitvijo stojne noge tudi upogib udarne noge v kolenu
nazaj, sledi zamah udarne noge naprej proti središču žoge z iztegovanjem v kolenu, udarec s
sredino narta v središče žoge. V trenutku udarca je stopalo iztegnjeno in čvrsto, prav tako
koleno. Roke so v nasprotnem položaju kot noge. Trup je rahlo predklonjen naprej in nad
žogo. Pogled je hkrati usmerjen na žogo in cilj.
Kakovostna izvedba in možne napake pri izvedbi so opisane na začetku poglavja Udarec z
nartom.

Slika 1. Metodika poučevanja z nartom (Železnik, 2012).
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Metodika poučevanja udarca z nartom v štirih stopnjah s sintetično-analitično metodo
(Pocrnjič in Železnik, 2015)
Slika 1 grafično predstavlja metodično lestvico učenja udarca z nartom.
Izvedba tehničnega elementa v celoti v gibanju – 1. stopnja vadbe
Začnemo s sintetično vadbo. Udarec iz vodenja v ogrado ali proti partnerju.
Sledi razlaga in demonstracija pomanjkljivih izvedb. Na primer, stojna noga preveč nazaj,
naprej, vstran, postavitev ni aktivna, udarec ni iz kolena, trup nazaj, stopalo mehko in
mlahavo, udarec s »špico«, nedokončan udarec: ob koncu udarca ne iztegnemo noge v kolenu.
Prvi stopnji vadbe dodamo izvajanje in vadbo elementa po posameznih delih za odpravljanje
napak ali za izpopolnjevanje elementa. Torej, ko ugotovimo napake, začnemo z analitično
vadbo in odpravljanjem napak. Sestavljeno gibanje razdelimo na posamezne sestavne dele
(gibe), naučimo te dele (gibe) ločeno in jih nato spet povežemo v celoto: žoga na mestu
miruje, skip proti žogi – vadimo postavitev stojne noge na pravilno mesto, upogib udarne
noge v kolenu nazaj. Žoga na mestu miruje: dvig stojne noge na sprednji del stopala, upogib
udarne noge v kolenu nazaj in nakazovanje udarca z gibanjem iz kolena proti središču žoge.
Žoga na mestu miruje: postavimo se v položaj pred udarcem, primemo udarno nogo za nart in
jo »sprožimo« v udarec v središče žoge. Žoga na mestu miruje, skip proti žogi: vadimo
postavitev stojne noge na pravilno mesto, upogib udarne noge v kolenu nazaj in udarec po
žogi z gibanjem iz kolena. Vodenje žoge v hoji in pravilen udarec z nartom
Pri vseh zgoraj naštetih analitičnih vajah moramo biti pozorni tudi, da je trup v pravilnem
položaju.
Po končani analitični vadbi spet povežemo gibanja v celoto.
Dodatna vaja: »žongliranje« z vmesnim odbojem (in/ali brez odboja) z nartom.
Izvajanje in vadba udarca v cilj - 2. stopnja vadbe
Vadba lahko poteka na različne načine. Vadba v kolonah: udarec z nartom v različne cilje
(goli različnih velikosti, stožci, kiji, ovire, okvir švedske skrinje, medicinke itd.). Vadba v
parih - udarec skozi mala vrata iz stožcev, v trojkah – podaja skozi noge partnerju, udarci v
več različnih golov (ciljev) – krožna vadba ali delo po postajah.
Izvajanje in vadba elementa v povezavi z drugimi vsebinami nogometne igre - 3. stopnja
vadbe
V različnih organizacijskih oblikah (kolone, pari, trojke itd.) povežemo zaustavljanje,
vodenje, varanje, odkrivanje, dvojno podajo, povratno podajo s podajo z nartom in z udarcem
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z nartom (skozi ali v cilj). V trojkah: zaustavljanje z NDS (ovira), vodenje žoge, varanje z
obratom na žogi in podaja z nartom (tek za podano žogo); v kolonah: vodenje žoge, varanje z
ZDS in udarec za nartom na gol.
Izvajanje in vadba elementa v igralni obliki ali v tipični igralni situaciji - 4. stopnja
vadbe
Vadba udarca z nartom v igralnih oblikah:
-

igre podaj v omejenem prostoru (1+1:1, 1+2:2, 2+3:3 ipd.) – dovoljena je samo podaja
z nartom
igre skozi gol: 1:0 (v trojki), 2:0 (v četvorki), 3:1 (v šesterici) – dovoljen je samo
udarec z nartom
igre podaj skozi gole v omejenem prostoru (2+2:2, 2+3:3 ipd.): podaja z nartom skozi
gol je točka
igre na en gol: 1:0 (v parih), 2:0 (v trojki), 3:1 (v peterici) – dovoljen je samo udarec z
nartom
nog. igre (od 3:3 do 11:11): gol velja samo z udarcem z nartom ali gol z nartom šteje
dvojno, trojno

Analiza kakovostne izvedbe (Kouter, 2018):
Stojna noga: prsti so postavljeni ob žogi, v liniji spodnjega roba žoge, peta je dvignjena od tal,
noga je iztegnjena (zaradi stabilnosti, ki jo izvajalec v igri potrebuje, noga nikoli ni
popolnoma iztegnjena);
Udarna noga: upogib v kolenu in zamah nazaj, nato sledi hiter zamah naprej iz kolena proti
središču žoge, ob udarcu je stopalo iztegnjeno in čvrsto, noga je v celoti iztegnjena in napeta,
razmik med stopali ob udarcu je podoben razmiku pri hoji;
Trup: v rahlem predklonu in nad žogo;
Roke: v nasprotnem položaju kot noge;
Pogled: usmerjen skoraj istočasno žoga-cilj.
Analiza možnih napak (Kouter, 2018):
Stojna noga: napačna postavitev (preveč nazaj, preveč naprej ali preveč vstran), postavitev
stojne noge ni aktivna;
Udarna noga: udarec s celo nogo (iz kolka) namesto samo iz kolena, stopalo mlahavo oz.
mehko, stopalo obrnjeno navzgor, posledica je udarec s prsti stopala oz. s »špico«,
nedokončan udarec – ob koncu udarca noga ni iztegnjena;
Trup: nagnjen nazaj – posledica je udarec v sp. del žoge ter let žoge v zrak;
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Roke: so ob telesu, niso postavljene v nasprotnem položaju glede na noge;
Pogled: usmerjen samo v žogo – napačna smer gibanja žoge.
Ocena 3 na lestvici ocenjevanja kakovosti udarca z nartom (med igro):

Slika 2. Primer kakovostne izvedbe udarca z nartom Martina Mileca.
Stojna noga je na Sliki 2 ob žogi, udarna noga opravi zamah, trup je v rahlem predklonu. Leva
roka naredi zamah. V drugi fazi se udarna noga iztegne, trup je nagnjen naprej in nad žogo,
roke pa so v nasprotnem položaju kot noge. Tretja fotografija nam kaže, da je stojna noga še
vedno postavljena aktivno in prehaja v zrak, temu sledi poskok. Udarna noga prehaja v izteg,
hkrati prihaja do rahlega zasuka trupa. Zaradi sile udarca pride v zadnji fazi do poskoka, ki ga
kamera ni ujela.
Ocena 1 na lestvici ocenjevanja kakovosti udarca z nartom (med igro):

Slika 3. Primer nekakovostne izvedbe udarca z nartom Blaža Vrhovca.
Na Sliki 3 je v prvi fazi trup nagnjen preveč nazaj. Stojna noga je postavljena preveč na peto,
to je vidno tudi skozi vse faze udarca. Trup je kot posledica nepravilne postavitve stojne noge
nagnjen nazaj. Peta stojne noge je še vedno na tleh, to je razvidno iz zadnje slike, ki prikazuje
tretjo fazo udarca. Tretja in druga slika prikazujeta tudi pokrčenost izvajalčeve udarne noge v
kolku, kolenu. Udarna noga se pomika navzven. Trup ni v stabilnem položaju, zaradi
neaktivnih stabilizatorjev trupa. Največja težava te izvedbe je že prej omenjen nestabilen trup
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in postavitev stojne noge. To se kaže pri udarcu v nagibu trupa nazaj in letu žoge visoko čez
vrata.

Udarec z notranjim delom stopala
Udarec, ki se uporablja najpogosteje, in je pri nogometni igri znan kot eden izmed najbolj
zanesljivih. Velika udarna površina zagotavlja natančnost in nadzor udarca. Njegove omejitve
se kažejo predvsem pri moči udarca, zaradi nenaravnega giba noge ne omogoča daljših in
močnejših udarcev, ampak je bolj primeren za krajše podaje in za zaključke na vrata z bližine.
Metodika poučevanja udarca z notranjim delom stopala
Razlaga s prikazom (Mamić, 2009)
Na začetku so ga učili najprej, danes nazadnje, ker je nenaraven udarec. Stojna noga je ob
žogi (10–15 cm) na celem stopalu, rahlo pokrčena v kolenu. Stopalo udarne noge je obrnjeno
navzven, pokrčeno vodoravno ali s prsti navzgor in čvrsto. Udarjamo iz kolena in iz kolka v
središče žoge, noga po udarcu potuje za žogo. Pri udarcu v loku (»effe«) noga potuje v
nasprotno smer od žoge; pri direktnih podajah (povratna, dvojna, na tretjega) je največkrat
udarec samo iz kolena. Roke so v nasprotnem položaju kot noge. Trup je rahlo predklonjen
naprej in nad žogo. Pogled je usmerjen v žogo in cilj.
Kakovostna izvedba in možne napake pri izvedbi so opisane na začetku poglavja Udarec z
notranjim delom stopala.

Slika 4. Metodika poučevanja udarca z notranjim delom stopala.
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Metodika poučevanja udarca z notranjim delom stopala v štirih stopnjah s sintetičnoanalitično metodo
Izvedba tehničnega elementa v celoti v gibanju – 1. stopnja vadbe (Florjanc, 2013)
Začnemo s sintetično vadbo. Udarec iz vodenja v ogrado ali proti partnerju kot to prikazuje
Slika 4. Sledi razlaga in demonstracija pomanjkljivih izvedb: neustrezna postavitev stojne
noge, iztegnjena stojna noga, mlahavo stopalo obrnjeno navzdol.
K temu dodamo izvajanje in vadbo elementa po posameznih delih za odpravljanje napak ali
za izpopolnjevanje elementa.
Udarec z NDS naravnost (Mamić, 2009):
a) Žoga na mestu miruje, skip proti žogi: vadimo postavitev stojne noge na celo stopalo in na
pravilno mesto, upogib udarne noge v kolenu in kolku nazaj in zasuk v skočnem, kolenskem
in kolčnem sklepu na ven.
b) Žoga na mestu miruje, skip proti žogi: vadimo postavitev stojne noge na celo stopalo in na
pravilno mesto, upogib udarne noge v kolenu in kolku nazaj in zasuk v skočnem, kolenskem
in kolčnem sklepu na ven ter nakazovanje udarca z NDS v središče žoge.
c) Žoga na mestu miruje, skip proti žogi: vadimo postavitev stojne noge na celo stopalo in na
pravilno mesto, upogib udarne noge v kolenu in kolku nazaj in zasuk v skočnem, kolenskem
in kolčnem sklepu na ven ter udarec z NDS v središče žoge.
Pri vseh zgoraj naštetih analitičnih vajah moramo biti pozorni tudi, da je trup v pravilnem
položaju.
Po končani analitični vadbi spet povežemo gibanja v celoto – sintetična vadba.
Izvajanje in vadba udarca v cilj - 2. stopnja vadbe
V kolonah: udarec z NDS udarec v različne cilje (goli različnih velikosti, stožci, kiji, ovire,
okvir švedske skrinje, medicinke itd.); v parih – udarec skozi mala vrata iz stožcev; v trojkah
– podaja skozi noge partnerju; udarci v več različnih golov (ciljev) – krožna vadba ali delo po
postajah.
Izvajanje in vadba elementa v povezavi z drugimi vsebinami nogometne igre - 3. stopnja
vadbe (Trdina, 2018)
V različnih organizacijskih oblikah (kolone, pari, trojke) povežemo zaustavljanje, vodenje,
varanje, odkrivanje, dvojno podajo, povratno podajo s podajo z NDS in z udarcem z NDS
skozi ali v cilj. V treh kolonah na trikotniku: zaustavljanje z NDS (povlek) in podaja z NDS
(tek za podano žogo ali v nasprotni smeri). V trojkah: zaustavljanje z NDS (ovira), varanje z
ZDS in podaja z NDS. V parih: v gibanju po omejenem prostoru – zaustavljanje in podajanje
z NDS.
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Izvajanje in vadba elementa v igralni obliki ali v tipični igralni situaciji - 4. stopnja
vadbe
Vadba udarca z NDS v igralnih oblikah (Trdina, 2018):
-

igre podaj v omejenem prostoru (1+1:1, 1+2:2, 2+3:3 itd.) – dovoljena je samo podaja
z NDS
igre skozi gol: 1:0 (v trojki), 2:0 (v četvorki), 3:1 (v šesterici) – dovoljen je samo
udarec z NDS
igra »številk«: peterica je razdeljena po številkah, podajajo si žogo z NDS po številkah
med tekom
igre podaj skozi gole v omejenem prostoru (2+2:2, 2+3:3 itd.): podaja z NDS skozi gol
je točka
igre na en gol: 1:0 (v parih), 2:0 (v trojki), 3:1 (v peterici) – dovoljen je samo udarec z
NDS ali gol na 1. z NDS po podaji s strani
igra 2+4:4 na dva gola, prosta igralca delujeta vsak na svoji strani igrišča, sodelujeta z
moštvom, ki ima žogo in podajata samo z NDS
nog. igre (od 3:3 do 11:11): gol velja samo z udarcem z NDS ali gol z NDS šteje
dvojno, trojno ali gol velja samo z NDS s prve ipd.
igra 1:1 na dva mala gola:gol velja samo z NDS
igre sredine 4:1, 4:2 ipd. –dovoljena je samo podaja z NDS

Dodatne zahteve: povratne podaje, dvojne podaje, podaje na tretjega (tudi preko prostih
igralcev), število dotikov, menjave mest, različni načini branjenja itd.
Analiza kakovostne izvedbe
Stojna noga: postavljena v višini žoge, 10–15 cm stran od žoge, postavljena pred žogo, 10–15
cm stran od žoge (udarec za stojno nogo nazaj), postavljena pred in ob žogi (udarec za stojno
nogo vstran), postavljena s celim stopalom na tleh, rahlo pokrčena v kolenu;
Udarna noga: ob udarcu je nds obrnjen proti žogi, pokrčen vodoravno ali s prsti navzgor in
čvrst, udarec v sprednji del žoge, v smeri nazaj (udarec za stojno nogo nazaj) udarec v zunanji
del žoge, v smeri navznoter (udarec za stojno nogo vstran) udarec iz kolena in iz kolka v
središče žoge, po udarcu noga potuje za žogo, po udarcu noga potuje v nasprotno smer od
žoge (udarci v loku), pri sodelovanjih (povratna podaja, dvojna podaja, podaja iz »prve«) je
največkrat udarec samo iz kolena;
Trup: v rahlem predklonu in nad žogo, obrnjen proti udarni nogi;
Roke: v nasprotnem položaju kot noge;
Pogled: usmerjen skoraj istočasno žoga-cilj.
Analiza možnih napak:
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Stojna noga: napačna postavitev – preveč nazaj, preveč naprej, preblizu ali preveč vstran,
popolnoma iztegnjena;
Udarna noga: iztegnjena (pri tem udarcu mora biti pokrčena), stopalo je mlahavo oziroma
obrnjeno navzdol;
Trup: nagnjen nazaj;
Roke: so ob telesu in ne napravijo zamaha;
Pogled: usmerjen samo v žogo oziroma v tla.
Ocena 3 na lestvici ocenjevanja kakovosti udarca z NDS (med igro):

Slika 5. Primer kakovostne izvedbe udarca z NDS Damjana Boharja.
Na Sliki 5 je stojna noga v prvi fazi stran od žoge. Pri udarni nogi je zamah predvsem iz kolka
in kolena. Trup je v pokončnem položaju in malo nagnjen nazaj, roke prehajajo v nasprotnem
položaju glede na noge, čeprav iz slike to ni vidno. V drugi fazi je stojna noga v kolenu
pokrčena in postavljena v višino žoge ter nekoliko v stran. Notranji del stopala udarne noge je
usmerjen proti žogi in v gležnju in kolenu pokrčen. Trup je vzravnan, roki bi morali biti v bolj
nasprotnem položaju glede na udarno nogo. V zadnji fazi je pravilen položaj zadržan. Ta
izvedba je zelo blizu popolne, pomanjkljivost se najde v nagibu trupa, ki bi mogel biti bolj
naprej in nad žogo in pri udarni nogi, ki bi se morala ustaviti prej in ne bi naredila tako
velikega izmaha.
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Ocena 3 na lestvici ocenjevanja kakovosti udarca z NDS v zraku (med igro):

Slika 6. Primer kakovostne izvedbe udarca z NDS v zraku Jesusa Navasa.
Na Sliki 6 je nogometaš z udarno nogo napravil zamah pretežno iz kolka in kolena, trup je
imel pokončen in pogled usmerjen v žogo. V drugi fazi je imel stojno nogo v kolenu
pokrčeno, postavljeno v višini žoge in nekoliko nazaj in v stran ter s stopalom na tleh. Udarno
nogo je imel z notranjim delom stopala usmerjeno proti žogi, v gležnju in kolenu pokrčeno.
Trup je imel pokončen, roki nista v nasprotnem gibanju glede na nogi. Pogled usmerjen v cilj.
V tretji fazi je izvajalec poskusil zadržati pravilen položaj telesa. Izvajalec je prikazal skoraj
popolno izvedbo kakovostnega udarca. Napako je napravil le pri nagibu trupa, ki bi moral biti
ob udarcu nagnjen rahlo naprej in nad žogo in pa v postavitvi rok, ki nista bili v nasprotnem
položaju glede na gibanje nog. Žogo je usmeril preko nasprotnega vratarja v loku.

Udarec z zunanjim delom stopala (Mamić, 2009)
Udarec z zunanjim delom stopala je lahko izveden v središče žoge in tako brez rotacije ali z
njo – »effe« udarec. Udarec z zunanjim delom stopala v središče žoge, ki spada med osnovne
udarce, pa delimo tudi na udarec z zunanjim delom stopala poševno naprej in udarec z
zunanjim delom stopala naravnost. Udarec z zunanjim delom stopala v loku oziroma »effe«,
ki spada med posebne udarce, pa delimo na udarec v loku oziroma »effe'»po tleh in udarec v
loku oz. »effe« po zraku.
Osnovna udarca sta v nogometni igri vidna pri krajših podajah. Z učenjem načeloma začnemo
pri devetih letih.
Uporaba udarca z zunanjim delom stopala v središče žoge je na vrhunskem nivoju vidna
predvsem v situacijah, ko želi igralec prikriti podajo in čim hitreje zaposliti soigralca s
podajo. Opazimo ga tudi pri strelih na vrata, v situacijah, ko mora strelec čim hitreje
odreagirati, in žogo, ki je nima pod nadzorom, le usmeriti okoli vratarja. Nekateri igralci
uporabljajo zunanji del stopala, da se izognejo uporabi slabše noge. To ni naš cilj in se pri
sodobni metodiki učenja, ker sta obe nogi deležni enakega števila ponovitev, ne dogaja več
pogosto.
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Posebna udarca z zunanjim delom stopala pa sta udarca v loku po tleh in po zraku. Od
osnovnih udarcev z zunanjim delom stopala se v veliko značilnostih ločita. Namenjena sta
predvsem daljšim podajam. Udarec po tleh je opažen kot podaja, ki obide nasprotnega igralca,
in pa kot strel na vrata v situaciji, ko mora žoga obiti vratarja. Udarec po zraku se uporablja za
prehod iz ene strani igrišča na drugo, kot podaja v širino ali globino. Na vrhunskem nivoju pa
je velikokrat viden tudi kot zaključek na vrata, pri čemer »effe« služi kot možnost, da žoga
obide nasprotnega branilca in vratarja.
Metodika poučevanja udarca z zunanjim delom stopala
Razlaga s prikazom (Mamić, 2009)
Udarec z zunanjim delom stopala uporabljamo za podaje (udarce) naravnost, poševno naprej
in v loku (»effe«) po tleh in po zraku.
Vodenje žoge na vsak korak. Stojna noga je aktivna, postavitev na sprednji del stopala. Ko
podajamo naravnost, je stojna noga ob žogi, kot pri udarcu z nartom, udarec po žogi je v
središče žoge. Ko udarjamo poševno naprej (izven središča žoge), je postavitev nekoliko v
stran (izpadni korak vstran) od sprednjega spodnjega roba žoge. Udarna noga izvede udarec iz
kolena, ob udarcu je stopalo iztegnjeno, obrnjeno navznotri in čvrsto, noga je v celoti
iztegnjena in napeta: pri podaji poševno naprej, žogo udarjamo od strani pod želenim kotom,
pri podaji po tleh v loku (»effe«) udarjamo nekoliko izven središča žoge na nasprotni strani
udarne noge, pri visokih podajah v loku (»effe«) udarjamo rahlo izven in pod središčem na
nasprotni strani udarne noge. Roke so v nasprotnem položaju kot noge. Trup je rahlo
predklonjen naprej in nad žogo. Pogled je usmerjen v žogo in cilj.
Kakovostna izvedba in možne napake pri izvedbi so opisane na začetku poglavja Udarec z
zunanjim delom stopala.
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Slika 7. Vadba udarca poševno naprej z ZDS.
Vadba po metodičnih stopnjah (Pocrnjič in Železnik, 2015):
Izvedba tehničnega elementa v celoti v gibanju – 1. stopnja vadbe
Začnemo s sintetično vadbo. Udarec iz vodenja naravnost/poševno v ogrado ali proti partnerju
kot to prikazuje tudi Slika 7.
Razlaga in demonstracija pomanjkljivih izvedb.
Stojna noga preveč nazaj, naprej, vstran; udarec ni iz kolena; trup nazaj; stopalo mehko in
mlahavo; udarec s »špico«; nedokončan udarec: od koncu udarca ne iztegnemo noge.
Izvajanje in vadba elementa po posameznih delih za odpravljanje napak ali za izpopolnjevanje
elementa.
Udarec z ZDS naravnost – analitična vadba je enaka kot analitična vadba udarca z nartom, le
da je stopalo ob udarcu iztegnjeno, obrnjeno navznotri in čvrsto.
Udarec z ZDS poševno naprej:
a) Žoga na mestu miruje, skip proti žogi: vadimo aktivno postavitev stojne noge na sprednji
del stopala (izpadni korak vstran) in na pravilno mesto, upogib udarne noge v kolenu nazaj.
b) Žoga na mestu miruje: dvig stojne noge na sprednji del stopala, upogib udarne noge v
kolenu nazaj in nakazovanje udarca z gibanjem iz kolena izven središča žoge (od strani z
ZDS).
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c) Žoga na mestu miruje, skip proti žogi: vadimo postavitev stojne noge na pravilno mesto,
upogib udarne noge v kolenu nazaj in nakazovanje udarca z gibanjem iz kolena izven središča
žoge (od strani z ZDS).
d) Žoga na mestu miruje: postavimo se v položaj pred udarcem, primemo udarno nogo za nart
in jo »sprožimo« v udarec izven središča žoge (od strani z ZDS).
e) Žoga na mestu miruje, skip proti žogi: vadimo postavitev stojne noge na pravilno mesto,
upogib udarne noge v kolenu nazaj in udarec po žogi izven središča (od strani z ZDS).
Pri vseh zgoraj naštetih analitičnih vajah moramo biti pozorni tudi, da je trup v pravilnem
položaju.
Po končani analitični vadbi spet povežemo gibanja v celoto – sintetična vadba.
Izvajanje in vadba udarca v cilj - 2. stopnja vadbe
V kolonah: udarec z ZDS naravnost in poševno naprej v različne cilje (goli različnih velikosti,
stožci, kiji, ovire, okvir švedske skrinje, medicinke); v parih – udarec skozi mala vrata iz
stožcev; v trojkah - podaja skozi noge partnerju; udarci v več različnih golov (ciljev) – krožna
vadba ali delo po postajah.
Izvajanje in vadba elementa v povezavi z drugimi vsebinami nogometne igre - 3. stopnja
vadbe
V različnih organizacijskih oblikah (kolone, pari, trojke) povežemo zaustavljanje, vodenje,
varanje, odkrivanje, dvojno podajo, povratno podajo s podajo z ZDS naravnost/poševno in z
udarcem z ZDS skozi ali v cilj.
V parih: zaustavljanje žoge z ZDS (povlek), vodenje žoge, varanje s »košenjem« in podaja z
ZDS poševno naprej (tek na svoje mesto).
Izvajanje in vadba elementa v igralni obliki ali v tipični igralni situaciji - 4. stopnja
vadbe
Vadba udarca z ZDS naravnost/poševno v igralnih oblikah:
-

igre podaj v omejenem prostoru (1+1:1, 1+2:2, 2+3:3 itd.) – dovoljena je samo podaja
z ZDS
igre skozi gol: 1:0 (v trojki), 2:0 (v četvorki), 3:1 (v šesterici) – dovoljen je samo
udarec z ZDS
igra »številk«: peterica je razdeljena po številkah, podajajo si žogo po številkah med
tekom
igre podaj skozi gole v omejenem prostoru (2+2:2, 2+3:3 itd.): podaja z ZDS skozi gol
je točka
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-

igre na en gol: 1:0 (v parih), 2:0 (v trojki), 3:1 (v peterici) – dovoljen je samo udarec z
ZDS
nog. igre (od 3:3 do 11:11): gol velja samo z udarcem z ZDS ali gol z ZDS šteje
dvojno, trojno
igra 1:1 na en gol – dovoljen je samo udarec z ZDS
igra 1:1 na dva mala gola:gol velja samo z ZDS
igre sredine 4:1, 4:2 itd. –dovoljena je samo podaja z ZDS

Analiza kakovostne izvedbe (Ferme, 2016):
Stojna noga: aktivno postavljena na sprednji del stopala – peta dvignjena od tal, postavljena
ob žogi, kot pri udarcu z nartom (udarec naravnost), postavljena nekoliko v stran od
sprednjega spodnjega roba žoge (udarec poševno naprej);
Udarna noga: žogo udari iz kolena, stopalo je ob udarcu iztegnjeno, obrnjeno navznoter in
čvrsto, noga je v celoti iztegnjena in napeta, žogo udari naravnost v središče žoge (udarec
naravnost), žogo udari od strani, v središče, pod želenim kotom (udarec poševno naprej),
žogo udari izven središča, na nasprotni strani udarne noge (v loku po tleh), žogo udari izven
in pod središem, na nasprotni strani udarne noge (v loku po zraku);
Trup: v rahlem predklonu in nad žogo;
Roke: v nasprotnem položaju kot noge;
Pogled: usmerjen skoraj istočasno žoga-cilj.
Analiza možnih napak (Ferme, 2016):
Stojna noga: napačna postavitev – preveč nazaj, preveč naprej ali preveč vstran, napačna
postavitev – preblizu žogi (udarec poševno naprej), postavitev stojne noge ni aktivna – peta
ostane na tleh;
Udarna noga: udarec s konico – »špico« stopala, stopalo je mlahavo oz. mehko, udarec »s
celo nogo« – iz kolka, namesto samo iz kolena, nedokončan udarec – ob koncu udarca noga ni
iztegnjena;
Trup: nagnjen nazaj, sukanje ramen;
Roke: so ob telesu in ne napravijo zamaha;
Pogled: usmerjen samo v žogo.
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Ocena 3 na lestvici ocenjevanja kakovosti udarca z ZDS poševno naprej (ni pogojev
igre):

Slika 8. Primer kakovostne izvedbe udarca z ZDS poševno naprej (Pocrnjič, 2016b).
V prvi fazi je na Sliki 8 stojna noga v liniji z žogo. Zamah udarne noge je narejen iz kolena,
trup je pokončen. Roke se gibajo nasprotno od nog. Stojna noga je na sprednjem delu stopala
in udarna noga se iztegne, to vidimo na Sliki 2B. V zadnji fazi je udarna noga napeta in
iztegnjena. Izvajalec ima pogled usmerjen v cilj in zadržuje telo v pravilnem položaju (Ferme,
2016).
Oceno 3 na lestvici ocenjevanja kakovosti udarca z ZDS poševno naprej (med igro):

Slika 9. Primer kakovostne izvedbe udarca Luke Modrića z ZDS poševno naprej (YouTube,
2015).
Na Sliki 9 je izvajalec v prvi fazi udarca stojno nogo postavil za linijo žoge in malce v stran.
Z udarno nogo je napravil zamah pretežno v kolenu, trup je imel pokončno. Roke je imel v
nasprotnem gibanju kot noge. Na drugi in tretji sliki, torej v drugi fazi udarca, je imel peto
stojne noge v zraku. Z udarno nogo je napravil skoraj popolno iztegnitev. Trup je imel
nagnjen rahlo nazaj in nad žogo. V tretji fazi udarca je imel udarno nogo napeto in popolnoma
iztegnjeno, pogled pa usmerjen v cilj. Izvajalec je poskusil telo zadržati v pravilnem položaju.
V začetni fazi stojna noga ni v najbolj pravilnem položaju, vendar skozi celoten udarec to
nima vpliva na udarno nogo, položaj trupa in let žoge.
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Ocena 3 na lestvici ocenjevanja kakovosti udarca z ZDS naravnost (ni pogojev igre):

Slika 10. Primer kakovostne izvedbe udarca z ZDS naravnost (Pocrnjič, 2016b).
Izvajalec je na Sliki 10 v prvi fazi udarca napravil zamah z udarno nogo, nasprotna roka
udarne noge je zamahnila in trup je v predklonu. Stojna noga v drugi fazi je postavljena
nekoliko neaktivno. Udarna noga je čvrsta, koleno se bliža k popolni iztegnitvi. Trup je v
predklonu in roke napravijo nasprotno gibanje glede na noge. V zadnji fazi je udarna noga
iztegnjena in napeta, trup ostaja v pravilnem položaju in prav tako tudi roke. Izvajalec ima
pogled naprej (Ferme, 2016).
Ocena 1 na lestvici ocenjevanja kakovosti udarca z ZDS naravnost (med igro):

Slika 11. Primer nekakovostne izvedbe udarca z ZDS naravnost Luke Modrića.
Udarna noga je na začetku udarca postavljena preveč za žogo, kar je razvidno iz Slike 11.
Udarna noga in nasprotna roka nista naredili dovolj velikega zamaha. Druga slika nam kaže,
da je stojna noga od žoge oddaljena še bolj kot v prvi fazi, prav tako ni postavljena na prednji
del stopala. Takoj po udarcu je izvajalec stopil na tla, kar je posledica velike hitrosti vodenja
žoge. Največja težava izvajalca je postavitev stojne noge, ki se kasneje kaže tudi v drugih
segmentih.
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Ocena 3 na lestvici ocenjevanja kakovosti udarca v loku z ZDS (ni pogojev igre):

Slika 12. Primer kakovostne izvedbe udarca z ZDS v loku oz. »effe« (Pocrnjič, 2016b).
Stojna noga je ob žogi, zamah udarne noge je iz kolena in roka nasproti udarne noge naredi
zamah. To so značilnosti kakovostne izvedbe, ki so vidne tudi na Sliki 12. V nadaljevanju
udarca je stojna noga postavljena aktivno, udarna noga je napeta in iztegnjena, žogo je zadel
izven središča. Trup prehaja v predklon in roki nasproti udarne noge napravita zamah naprej.
Pogled je na žogi. Na zadnji sliki je stojna noga aktivirana, udarna pa iztegnjena in rahlo
prekrižana s stojno nogo. Trup je še vedno v predklonu, roke pa v nasprotnem položaju kot
noge. Pogled je v tem trenutku usmerjen v cilj. Pri tem udarcu je tudi kvaliteten udarec
izveden pretežno iz kolka, zaradi potrebe po večji sili, saj je točka dotika stopala z žogo izven
središča le te (Ferme, 2016).
Oceno 3 na lestvici ocenjevanja kakovosti udarca z ZDS v loku (med igro):

Slika 13. Primer kakovostne izvedbe udarca z ZDS v loku oz. »effe« Ricarada Quaresme
(YouTube, 2018).
Na Sliki 13 je izvajalec v prvi fazi udarca stojno nogo postavil ob žogo, z udarno nogo je
napravil zamah iz kolena, z roko nasproti udarne noge je napravil zamah nazaj. V drugi fazi
udarca je imel stojno nogo postavljeno aktivno, udarno nogo je pretežno iztegnil in napel,
žogo je s stopalom udaril izven središča. Trup je imel pokončen oz. je prehajal v predklon, z
roko nasproti udarne noge je napravil zamah naprej. Pogled je imel v tem trenutku še
usmerjen v žogo. V tretji fazi je imel stojno nogo postavljeno aktivno, udarno nogo je iztegnil
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in napel ter z njo rahlo prekrižal stojno nogo. Trup je imel v predklonu, roke pa v nasprotnem
položaju kot noge. V tem trenutku je gledal v cilj. Na zadnji sliki vidimo, da je izvajalec dodal
silo udarcu tudi s poskokom. Pri tej izvedbi je specifično izveden udarec delno tudi iz kolka,
saj tako lažje prenesemo večjo silo na žogo. Večja sila pa je potrebna, ker žogo udarimo izven
središča in se je tako nekaj izgubi že v trenutku udarca v žogo.

Udarec s sprednjim notranjim delom stopala
Ta udarec delimo na: udarec poševno naprej, udarec poševno nazaj, udarec pod pravim
kotom, udarec dolge podaje, udarec v loku po tleh (poševno naprej, poševno nazaj, pod
pravim kotom) udarec v loku po zraku( poševno naprej, poševno nazaj, pod pravim kotom).
Uporablja se predvsem za sodelovanje med soigralci in strele na vrata. Na vrhunskem nivoju
so hitrosti žog ob teh udarcih najhitrejše. Udarec z notranjim delom stopala je najpogosteje
uporabljen, saj zagotavlja udarjeni žogi natančnost in moč. Kot smo že zgoraj specificirali, se
lahko udarec uporablja na različne načine, ki so odvisne od igralčeve situacije v igri
(oddaljenost od cilja, od kota pod katerim je postavljen glede na cilj in položaj tekmeca, ki je
postavljen med izvajalcem in ciljem).
Udarec v loku se uporablja za podaje iz krilnih položajev – predložkov in strele na vrata,
posebej iz prostih strelov v bližini kazenskega prostora. Zaradi tehnične zahtevnosti ga
začnemo učiti komaj pri štirinajstih letih.
Metodika poučevanja udarca s SNDS (Pocrnjič in Železnik, 2015)
Udarec s sprednji notranjim delom stopala uporabljamo za podaje (udarce) poševno naprej,
nazaj ali pod pravim kotom, za dolge podaje in podaje (udarce) v loku (»effe«) po tleh in po
zraku poševno naprej, nazaj in pod pravim kotom.
Razlaga s prikazom (Mamić, 2009)
Smer gibanja je poševno glede na cilj, vodenje na vsak korak. Stojna noga je aktivno
postavljena na sprednji del stopala, ko podajamo poševno naprej, jo postavimo ob žogi
oziroma nekoliko za žogo, ko podajamo pod pravim kotom, jo postavimo za žogo in rahlo
obrnjeno v smeri podaje, ko podajamo poševno nazaj, jo postavimo na nasprotno stran in
rahlo obrnjeno v smeri podaje. Pri podaji v loku (»effe«) je stojna noga nekoliko bolj
oddaljena od žoge. Udarna noga izvede udarec samo iz kolena, ob udarcu je stopalo
iztegnjeno, obrnjeno in čvrsto, noga je v trenutku udarca v celoti iztegnjena in napeta. Pri
podaji poševno naprej žogo udarjamo od strani pod želenim kotom, pri podaji pod pravim
kotom žogo udarjamo od strani pod pravim kotom, pri podaji poševno nazaj udarjamo žogo
na nasprotni strani, od strani pod želenim kotom, pri dolgi podaji udarjamo žogo izpod
središča, prisoten je tudi zamah iz kolka, pri podaji po tleh v loku (»effe«) udarjamo nekoliko
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izven središča žoge na strani udarne noge, pri visokih podajah v loku (»effe«) pa udarjamo
rahlo izven in pod središčem žoge. Roke so v nasprotnem položaju kot noge. Trup je rahlo
predklonjen naprej in nad žogo, pri dolgi podaji poravnan. Pogled je usmerjen na žogo in cilj.
Izvedba tehničnega elementa v celoti v gibanju – 1. stopnja vadbe
Razlaga in demonstracija pomanjkljivih izvedb
Neustrezna postavitev stojne noge, ob koncu udarca noga in stopalo nista iztegnjena in napeta
– mlahavo, udarjanje žoge pod neustreznim kotom glede na cilj, udarjanje žoge v neustrezno
mesto glede na način podaje (po tleh, po zraku, v loku itd.)
Izvajanje in vadba elementa po posameznih delih za odpravljanje napak ali za izpopolnjevanje
elementa.
Udarec s SNDS poševno naprej:
a) Žoga na mestu miruje, skip proti žogi: vadimo aktivno postavitev stojne noge na sprednji
del stopala in na pravilno mesto, upogib udarne noge v kolenu nazaj.
b) Žoga na mestu miruje: dvig stojne noge na sprednji del stopala, upogib udarne noge v
kolenu nazaj in nakazovanje udarca z gibanjem iz kolena izven središča žoge (od strani s
SNDS).
c) Žoga na mestu miruje, skip proti žogi: vadimo postavitev stojne noge na pravilno mesto,
upogib udarne noge v kolenu nazaj in nakazovanje udarca z gibanjem iz kolena izven središča
žoge (od strani s SNDS).
d) Žoga na mestu miruje: postavimo se v položaj pred udarcem, primemo udarno nogo za nart
in jo »sprožimo« v udarec izven središča žoge (od strani s SNDS).
e) Žoga na mestu miruje, skip proti žogi: vadimo postavitev stojne noge na pravilno mesto,
upogib udarne noge v kolenu nazaj in udarec po žogi izven središča (od strani s SNDS).
Pri vseh zgoraj naštetih analitičnih vajah moramo biti pozorni tudi, da je trup v pravilnem
položaju.
Po končani analitični vadbi spet povežemo gibanja v celoto – sintetična vadba.
Izvajanje in vadba udarca v cilj - 2. stopnja vadbe .
V kolonah: udarec s SNDS poševno naprej, nazaj, pod pravim kotom, dolga podaja, udarec v
loku (»effe«) v različne cilje (goli različnih velikosti, stožci, kiji, ovire, okvir švedske skrinje,
medicinke …). V parih – udarec skozi mala vrata iz stožcev. V trojkah – podaja skozi noge
partnerju, udarci v več različnih golov (ciljev) – krožna vadba ali delo po postajah.
Izvajanje in vadba elementa v povezavi z drugimi vsebinami nogometne igre - 3. stopnja
vadbe (Trdina, 2018)
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V različnih organizacijskih oblikah (kolone, pari, trojke itd.) povežemo zaustavljanje,
vodenje, varanje, odkrivanje, dvojno podajo, povratno podajo s podajo in z udarcem s SNDS
skozi ali v cilj. V nasprotnih kolonah: odkrivanje proti žogi, zaustavljanje žoge z NDS za
stojno nogo (povlek), vodenje žoge, varanje z obratom z ZDS in udarec s SNDS na gol.
Izvajanje in vadba elementa v igralni obliki ali v tipični igralni situaciji - 4. stopnja
vadbe (Trdina, 2018)
-

Vadba udarca s SNDS poševno naprej, nazaj, pod pravim kotom, dolga podaja, podaja
v loku (»effe«) v igralnih oblikah:
igre podaj v omejenem prostoru (1+1:1, 1+2:2, 2+3:3 itd.) – dovoljena je samo podaja
s SNDS
igre skozi gol: 1:0 (v trojki), 2:0 (v četvorki), 3:1 (v šesterici) – dovoljen je samo
udarec s SNDS
igra »številk«: peterica je razdeljena po številkah, podajajo si žogo po številkah med
tekom
igre podaj skozi gole v omejenem prostoru (2+2:2, 2+3:3 itd.): podaja s SNDS skozi
gol je točka
igre na en gol: 1:0 (v parih), 2:0 (v trojki), 3:1 (v peterici) – dovoljen je samo udarec s
SNDS ali gol po podaji s SNDS s strani
igra 2+4:4 na dva gola, prosta igralca delujeta vsak na svoji strani igrišča, sodelujeta z
moštvom, ki ima žogo in podajata samo s SNDS
nog. igre (od 3:3 do 11:11): gol velja samo z udarcem s SNDS ali gol s SNDS šteje
dvojno, trojno itd.
igra 1:1 na dva mala gola: gol velja samo s SNDS
igre sredine 4:1, 4:2 itd. – dovoljena je samo podaja s SNDS
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Slika 14. Igralna oblika 1+2:1 za udarce s sprednjim notranjim delom stopala (Pocrnjič, b.d.).
Pri vseh igrah pazimo na razporejanje v obrambi in napadu (romb, trikotnik, diagonalno). Kar
je vidno tudi na Sliki 14.
Analiza kakovostne izvedbe (Ferme, 2016):
Stojna noga: aktivno postavljena na sprednji del stopala – peta dvignjena od tal, postavljena
ob žogi in za žogo (udarec poševno naprej in udarec dolge podaje), postavljena za žogo in ob
udarcu rahlo obrnjena v smeri podaje (udarec pod pravim kotom), postavljena na nasprotno
stran in ob udarcu rahlo obrnjena v smeri podaje (udarec poševno nazaj), postavljena nekoliko
bolj oddaljeno od žoge (udarec v loku);
Udarna noga: žogo udari iz kolena, stopalo je ob udarcu iztegnjeno in čvrsto, noga je v celoti
iztegnjena in napeta, žogo udari od strani v središče, pod želenim kotom (udarec poševno
naprej), žogo udari od strani v središče, pod pravim kotom (udarec pod pravim kotom), žogo
udari na nasprotni strani, od strani v središče, pod želenim kotom (udarec poševno nazaj),
žogo udari pod središčem, prisoten je tudi zamah iz kolka (udarec dolge podaje), žogo udari
nekoliko izven središča, na strani udarne noge (v loku po tleh), žogo udari nekoliko izven in
pod središčem, na strani udarne noge (v loku po zraku);
Trup: v rahlem predklonu in nad žogo, poravnan (udarec dolge podaje);
Roke: v nasprotnem položaju kot noge;
Pogled: usmerjen skoraj istočasno žoga-cilj.
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Analiza možnih napak (Ferme, 2016):
Stojna noga: napačna postavitev – preveč nazaj, preveč naprej, preveč v stran ali preblizu,
postavitev stojne noge ni aktivna – peta ostane na tleh;
Udarna noga: udarec s celotno nogo in ne samo iz kolena, ni iztegnjena in napeta, stopalo je
mlahavo oz. mehko, udarec pod neustreznim kotom glede na cilj, udarec v neustrezno mesto
glede na način udarca;
Trup: napačen naklon glede na način udarca;
Roke: roka na nasprotni strani udarne noge ne napravi zamaha pred udarcem;
Pogled: usmerjen samo v žogo.
Primer kakovostne izvedbe udarca s SNDS poševno naprej (ocena 3 na lestvici
ocenjevanja kakovosti udarca) – med igro:

Slika 15. Primer kakovostne izvedbe udarca s SNDS poševno naprej Martina Mileca.
V prvi fazi je stojna noga postavljena ob žogi, udarna noga naredi zamah iz kolena. To so
osnovne predpostavke za kakovostno izvedbo udarca s SNDS, ki so vidne v prvem delu na
Sliki 15. Trup je v pokončnem položaju, roka nasproti udarne noge naredi zamah in pogled je
na žogi. V drugi fazi je razvidno, da ima izvajalec stik z žogo s SNDS. Stojna noga je
postavljena na prednji del stopala in aktivirana, udarna noga je napeta in iztegnjena. Trup
preide nekoliko bolj naprej in je v rahlem zasuku proti udarni nogi in nad žogo. Roke tekoče
sledijo ostalemu telesu. Pogled je vseskozi na žogi. Stojna noga je v tretji fazi aktivna, udarna
noga je usmerjena v smeri udarca in prekrižana s stojno nogo, trup in noge so v nasprotnem
položaju glede na udarno nogo. Pogled je usmerjen v cilj in ne več v žogo.
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Oceno 2 na lestvici ocenjevanja kakovosti udarca s SNDS poševno naprej (med igro):

Slika 16. Primer kakovostne izvedbe udarca s SNDS poševno naprej Marcosa Tavaresa.
Slika 16 ima podoben opis kot Slika 15. S tem, da skozi celoten udarec gibanje rok ni tako
tekoče. Pogled je usmerjen v žogo tudi v tretji fazi, ko bi moral biti usmerjen v končen cilj.
Čeprav iz druge in tretje slike ni jasno razvidno, da je stojna noga na prednjem delu stopala, je
bila, saj smo to opazili iz analize posnetkov iz drugih zornih kotov.
Ocena 3 na lestvici ocenjevanja kakovosti udarca s SNDS v loku (med igro):

Slika 17. Primer kakovostne izvedbe udarca s SNDS v loku oz. »effe« Valona Ahmedija.
Na Sliki 17 je kakovostna izvedbe udarca s SNDS v loku. Skozi vse faze udarca je stojna
noga postavljena na prednji del stopala in aktivna. Stojna noga je v prvi fazi postavljena ob
žogi, udarna pa je zamahnila, trup je v stabilnem položaju. Pogled je na žogi. Na drugi sliki je
vidno, da je stojna noga še vedno aktivna in nekoliko za žogo, udarna noga se je s SNDS
srečala z žogo izven središča. Trup je začel z nasprotno rotacijo, roke so v nasprotnem
položaju kot noge in pogled je še vedno na žogi. Četrta slika kaže, da izvajalec ni mogel
zadržati telesa v končnem položaju in je sledil poskok, zaradi velike sile udarca.
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Ocena 2 na lestvici ocenjevanja kakovosti udarca s SNDS v loku (med igro):

Slika 18. Primer srednje kakovostne izvedbe udarca s SNDS/NDS v loku ozirona 'effe' Emreja
Cana.
Prva faza udarca na Sliki 18 je dokaj kakovostna, s tem, da je teža stojne noge preveč na
zadnjem delu stopala. Stojna noga tudi v drugi fazi ni postavljena aktivno, stik žoge s
stopalom ni SNDS, ampak NDS. Telo je skozi celotno izvedbo usmerjeno nazaj in desno. Na
tretji sliki je vidno, da ima izvajalec v zadnji fazi udarca udarno nogo v kolku, kolenu in
gležnju pokrčeno. Udarna noga pa ni prekrižala stojne noge. Stik žoge s stopalom zaradi
nagiba telesa ni pravilen in to je glavna težava izvajalca.

Udarec z glavo
Udarec z glavo uporabljamo pri podajah, izbijanjih in udarcih na vrata. Pri udarcih z glavo
lahko žoga potuje v različne smeri. Njena smer je lahko naravnost v višini prsnega koša, v
loku ali proti tlom (Ferme, 2016). Smer žoge nogometaš izbere glede na njegov namen in cilj
v igri. Ob udarcih na vrata žoga največkrat potuje proti tlom. V loku potuje kadar je med
soigralcema nasprotnik in pri dolgih podajah. Kadar želi izvajalec, da bi žoga čim prej prišla
na cilj, jo usmeri naravnost.
Ločimo več načinov udarcev z glavo glede na smer in način odriva: udarec iz tal naravnost,
udarec iz tal pod različnimi koti, udarec iz skoka sonožno naravnost, udarec iz skoka sonožno
pod različnimi koti, udarec iz skoka enonožno naravnost, udarec iz skoka enonožno pod
različnimi koti, udarec s padanjem naprej.
Podrobneje bomo predstavili udarec z glavo iz skoka in udarec z glavo s tal, ker se najbolj
pogosto pojavljata kot udarca na vrata.
Metodika poučevanja udarca z glavo iz skoka sonožno (Pocrnjič in Železnik, 2015)
Razlaga s prikazom
Pred udarcem:
- udarec s tal – stopala so vzporedno (zaporedno) v širini bokov, dvignjeni boki, razširjene
roke;
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- udarec iz skoka s sonožnim odrivom – stopala so vzporedno, sledi znižanje težišča in
zamah z rokami nazaj, nato sledi odriv in zamah z rokami navzgor, v zraku so boki dvignjeni
in roke rahlo razširjene in pokrčene v komolcih;
- udarec iz skoka z enonožnim odrivom – stopala so zaporedno, sledi znižanje težišča in
zamah z rokami nazaj, nato sledi odriv z eno nogo in zamah z rokami in drugo nogo navzgor,
v zraku je ena noga v prednoženju pokrčena v kolenu in roke so rahlo razširjene in pokrčene v
komolcih.
Udarec:
- osišče gibanja je v kolkih, potrebno je napraviti zamah telesa nazaj-naprej, udarec po žogi pa
je s čelom: Ob udarcu so noge iztegnjene in na sprednjem delu stopal, trup je rahlo
predklonjen, mišice trupa in vratu so napete. Za podajo (udarec) naravnost žogo udarjamo v
središče, za podajo v tla žogo udarjamo nad središčem in za podajo v loku žogo udarjamo
izpod središča. Važna je uskladitev gibanja telesa s hitrostjo žoge. Pogled je pred, med in po
udarcu usmerjen v žogo.
Izvedba tehničnega elementa v celoti v gibanju – 1. stopnja vadbe (Trdina, 2018)
Sintetična vadba: Udarec z glavo s tal in iz skoka iz gibanja proti žogi, po sonožnem
vzporednem zaustavljanju. V parih: podajalec meče žogo z obema rokama od spodaj navzgor
ali po pravilih metanja avta. Pri začetnikih začnemo z analitično vadbo zaradi nevarnosti
poškodb in strahu pred udarci z glavo.
Razlaga in demonstracija pomanjkljivih izvedb
Udarec iz kolen namesto iz zamaha zgornjega dela telesa z osiščem v kolkih, pred udarcem
boki niso dvignjeni. Čakamo, da nas žoga zadane v glavo. Udarec s temenom. Zapiranje oči v
trenutku udarca. Neskladnost gibanja med odrivom in letom žoge. Udarjanje žoge v
neustrezno mesto glede na način podaje (naravnost, v tla, v loku).
Izvajanje in vadba elementa po posameznih delih za odpravljanje napak ali za izpopolnjevanje
elementa
a) V parih: eden drži žogo v predročenju v višini glave partnerja, drugi udarja z glavo po žogi
(s tal in iz skoka); partner, ki drži žogo, udarec ublaži tako, da rahlo pokrči komolce.
b) V parih: eden meče žogo, drugi kleči in udarja žogo z glavo po nihanju trupa nazaj-naprej.
c) Vaje na viseči žogi.
Izvajanje in vadba udarca v cilj - 2. stopnja vadbe (Trdina, 2018)
V kolonah: udarec z glavo s tal in iz skoka v različne cilje (goli različnih velikosti, stožci na
švedski skrinji ali stojalu itd.) po podaji s strani. V parih – gibanje po igrišču proti golu, eden
51

podaja, drugi udarja z glavo in tudi zaključi z udarcem z glavo na gol. Udarci v več različnih
golov (ciljev) – krožna vadba ali delo po postajah.
Izvajanje in vadba elementa v povezavi z drugimi vsebinami nogometne igre - 3. stopnja
vadbe (Trdina, 2018)
V različnih organizacijskih oblikah (kolone, pari, trojke) povežemo zaustavljanje, vodenje,
varanje, odkrivanje, dvojno podajo, povratno podajo, predložek s podajo (udarcem) z glavo s
tal in iz skoka. V kolonah s podajalcema (z roko) na strani: vodenje žoge, varanje, podaja na
stran, vtekanje in udarec z glavo s tal (ali iz skoka).
Izvajanje in vadba elementa v igralni obliki ali v tipični igralni situaciji - 4. stopnja
vadbe (Trdina, 2018)
Vadba udarca z glavo s tal in iz skoka v igralnih oblikah:
-

-

igre podaj v omejenem prostoru (1+2:2, 2+3:3, 4+4:4 itd.) – podaja z glavo je točka
igra 2+4:4 na dva gola, prosta igralca delujeta vsak na svoji strani igrišča, sodelujeta z
moštvom, ki ima žogo in podajata z rokami pred gol (tudi z nogo): gol velja samo z
udarcem z glavo
nog. igra 1+4:4 na dva gola: igralci si podajajo žogo z rokami, gol velja samo z
udarcem z glavo
nog. igre (od 3:3 do 11:11) na dva gola: gol velja samo z udarcem z glavo ali gol z
glavo šteje dvojno, trojno ipd.

Analiza kakovostne izvedbe udarca z glavo s tal naravnost (Ferme, 2016):

Noge:
- stopala postavljena vzporedno ali zaporedno, v širini bokov,
- ob udarcu so noge iztegnjene in na sprednjem delu stopal;

Boki:
- dvignjeni,
- osišče gibanja je v kolkih;

Trup:
- obrnjen s prsnim košem proti žogi,
- zamah nazaj-naprej,
- ob udarcu je napet in v rahlem predklonu;
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Roke:
- pokrčene v komolcih,
- komolci razširjeni in dvignjeni proti višini ramen;

Glava:
- udarec s čelom,
- udarec nad središčem žoge (potovanje žoge proti tlom),
- udarec v središče žoge (potovanje žoge naravnost),
- udarec pod središčem žoge (potovanje žoge v loku),
- pogled vseskozi usmerjen v žogo,
- ob udarcu so vratne mišice napete.
Analiza možnih napak udarca z glavo s tal naravnost (Ferme, 2016):

Noge:
- stopalo ene noge dvignjeno od tal,
- udarec iz zamaha iz kolen;

Boki:
- pred udarcem niso dvignjeni;

Trup:
- ne napravi zamaha,
- obrnjen bočno proti žogi;

Roke:
- iztegnjene v komolcih,
- postavljene ob telesu;

Glava:
- udarec s temenom,
- zapiranje oči v trenutku udarca,
- udarjanje v neustrezen del žoge glede na želeni cilj udarca,
- zamah z vratom,
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- žoga zadane glavo ob nenapetih vratnih mišicah.
Ocena 3 na lestvici ocenjevanja kakovosti udarca z glavo s tal (ni pogojev igre):

Slika 19. Primer kakovostne izvedbe udarca z glavo s tal (Pocrnjič, 2016b).
V prvi fazi udarca morajo pri kakovostni izvedbi stopala postavljena vzporedno, to je vidno
tudi na Sliki 19A. Komolci so rahlo pokrčeni in privzdignjeni, pogled je na žogi, trup gleda
proti žogi in je nekoliko nagnjen nazaj, kolena so pokrčena. Na Sliki 19B težišče izvajalka
prenese naprej, z nagibom na sprednji del stopal in dvigom pete, kolena se izravnavajo, boki
so dvignjeni, trup pa v vzravnanem položaju. Pogled je na žogi, stik z žogo je čelo. V zadnji
fazi so kolena iztegnjena, trup nagnjen naprej, pogled pa na žogi in hkrati tudi cilju (Ferme,
2016).
Ocena 3 na lestvici ocenjevanja kakovosti udarca z glavo s tal (med igro):

Slika 20. Primer kakovostne izvedbe udarca z glavo s tal Lionela Messija (YouTube, 2018).
Na Sliki 20 je stal izvajalec v prvi fazi udarca s stopali ozko skupaj, noge je imel v kolenih
pokrčene, s trupom je bil usmerjen proti žogi in rahlo nagnjen nazaj, roke je imel v komolcih
pokrčene in v višini ramen, pogled pa usmerjen proti žogi. V drugi fazi se je nagnil na
sprednji del stopal in pete dvignil od tal, v kolenih je noge iztegoval, boke je imel dvignjene,
trup pa v pokončnem položaju. Pogled je imel usmerjen v žogo, to je udaril s čelom. V tretji
fazi je imel noge v kolenih iztegnjene, trup je imel nagnjen naprej, pogled je bil še vedno
usmerjen v žogo oziroma v cilj. V tej fazi se je čisto iztegnil in skoraj izgubil tla pod nogami.
Glede na to, da je žogo hotel usmeriti visoko čez nasprotne obrambne nasprotnike, se je zelo
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znižal v prvi fazi udarca. Do tega položaja je prišel tako, da je stopala v prvi fazi postavil čim
bolj skupaj, kar ne ustreza šolski tehniki, vendar je bilo glede na cilj udarca nujno potrebno.
Analiza kakovostne izvedbe udarca z glavo v zraku (Pocrnjič in Železnik, 2015):
Pred izvedbo so stopala vzporedno in v širini bokov, sledi znižanje težišča in zamah z rokami
nazaj, nato sledi odriv in zamah z rokami navzgor. V zraku so boki dvignjeni in roke rahlo
razširjene in pokrčene v komolcih.
Med izvedbo je osišče gibanja v kolkih, potrebno je napraviti zamah telesa nazaj-naprej,
udarec po žogi pa je s čelom, ob udarcu so noge iztegnjene, trup je rahlo predklonjen, mišice
trupa in vratu so napete.
Po izvedbi sledi sonožen pristanek na tla.
Analiza možnih napak udarca z glavo v zraku (Pocrnjič in Železnik, 2015):
Pred izvedbo je napravljen odriv skoraj brez znižanja težišča in zamaha z rokami ter ni
skladnosti gibanja med odrivom in letom žoge. Telo je obrnjeno s prsmi bočno glede na žogo
in cilj.
Med izvedbo je osišče gibanja v kolenih, brez zamaha telesa nazaj-naprej, zamah samo z
glavo, udarec po žogi s temenom, trup je vseskozi pokončen. Čakanje, da nas žoga
udari v glavo, v trenutku udarca pa so oči zaprte. Udarjanje žoge v neustrezno mesto glede na
želeni cilj udarca.
Po izvedbi je napravljen enonožen ali nestabilen pristanek na tla.
Ocena 3 na lestvici ocenjevanja kakovosti udarca z glavo iz skoka sonožno (ni pogojev
igre):

Slika 21. Primer kakovostne izvedbe udarca z glavo iz skoka sonožno (Pocrnjič, 2016b).
Na Sliki 21A je prikazana priprava na odriv. Stopala so vzporedno in sonožno, težišče je
nizko, roke napravijo zamah. V naslednji fazi je izvajalka že v zraku in s trupom zamahne
nazaj, roke so v komolcih pokrčene. V tretji fazi (Slika 21D in Slika 21E) ima izvajalka stik z
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žogo s čelom in zamahne s trupom naprej. V zadnji fazi pa pristane sonožno na tla (Ferme,
2016).
Oceno 3 na lestvici ocenjevanja kakovosti udarca z glavo iz skoka sonožno (med igro):

Slika 22. Primer kakovostne izvedbe udarca z glavo iz skoka sonožno Cristiana Ronalda
(YouTube, 2016).
Na Sliki 22 se je izvajalec v prvi fazi udarca pripravljal na skok v zrak. Stopala je imel
postavljena sonožno, težišče je znižal, v kolenih je noge pokrčil, z rokami je napravil zamah
nazaj-naprej. V drugi fazi je izvajalec v zraku napravil s trupom zamah nazaj, roke je imel v
komolcih pokrčene in odročene. V tretji fazi je izvajalec žogo udaril s čelom ter napravil s
trupom zamah naprej.
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1.3 Problem, cilji in hipoteze
S statistično analizo smo preverjali pravilnost metodike učenja udarcev, katero črpamo iz
literature. Statistično analizirani so bili zadetki in udarci, ki so bili videni v Ligi prvakov v
sezoni 2017/2018 v skupini E, kjer je nastopal tudi Nogometni klub Maribor. To tekmovanje
predstavlja najvišji nivo vrhunskosti na klubski ravni nogometa.
Namen statistične analize je dokazati, da so tehnično pravilne (kakovostne) izvedbe
uspešnejše od napačnih izvedb v vrhunskem nogometu (Ferme, 2016). Različni statistični
parametri bodo ocenjevali pravilnost izvedbe udarca in merili njihovo uspešnost v nogometni
igri (natančnost udarca, moč udarca, doseganje zadetka itd.).
Glede na predmet in problem raziskave smo si postavili naslednje cilje:
-

Ugotoviti, v kakšni meri igralci v Ligi prvakov tehnično kakovostno izvajajo udarce
na vrata.
Ugotoviti, kako kakovost izvedbe vpliva na uspešnost udarca na vrata na vrhunski
ravni (Liga prvakov).
Ugotoviti, kateri udarec na vrata se najpogosteje uporablja na vrhunski ravni (Liga
prvakov).
Ugotoviti, kateri udarec na vrata je največkrat kakovostno izveden oziroma napačno
izveden pri igralcih, ki igrajo v Ligi prvakov.
Analizirati metodiko učenja nogometnih udarcev.
Ugotoviti pomembnost kakovostnih izvedb udarcev na vrata v Ligi prvakov.
Ugotoviti, če nogometaši NK Maribor pogosteje izvajajo kakovostnejše udarce na
vrata v primerjavi z ostalimi nogometaši v Ligi prvakov.
Ugotoviti, če igralci, ki so bili deležni slovenske nogometne šole, kakovostnejše
izvajajo udarce v primerjavi z igralci iz tujine.

Glede na zgoraj opredeljene cilje bomo z raziskavo preverili naslednje hipoteze:
H01: Igralci v Ligi prvakov enako pogosto izvajajo tehnično kakovostne udarce in tehnično
nekakovostne udarce na vrata.
H02: Tehnično kakovostni udarci in tehnično nekakovostni udarci so enako uspešni.
H03: Vsi udarci z različnimi deli stopala se na vrhunski ravni uporabljajo enako pogosto za
zaključek na vrata.
H04: Pogostost kakovostnih tehničnih izvedb nima vpliva na rezultatsko uspešnost ekip.
H05: Igralci NK Maribor v isti meri izvajajo tehnično kakovostne udarce na vrata kot ostala
moštva.
H06: Vsi udarci se v isti meri uporabljajo tehnično kakovostno.
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2 Metode dela
a) Preizkušanci
Vzorec je sestavljen iz nogometašev članov štirih ekip, ki so nastopale v Ligi prvakov v
sezoni 2017/2018 v skupini E. Torej smo podatke zbirali na šestih tekmah Lige prvakov.
b) Pripomočki
Kot pripomoček sta nam služili tabeli, s katerima smo določili kakovost izvedbe udarca
(postavitev stojne noge, položaj stojne noge – skočni sklep, koleno, kolk, položaj trupa in koti
med deli telesa itd. Razlaga: 3: dovršena izvedba, majhne napake, 2: večje napake, napake
udarne noge, 1: več večjih napak, položaj trupa, udarna noga, stojna noga) in uspešnost
izvedbe udarca (3: gol in prečka, 2: brani vratar, 1: mimo gola). Ti sklopi so razdeljeni na
spremenljivke, ki so nam omogočale natančno obravnavo problema, ki smo si ga zastavili.
c) Postopki
Podatke smo pridobivali na podlagi analize posnetkov. Obravnavali smo tehnične izvedbe
udarcev pri napadih, kadar so bili doseženi zadetki. Za obdelavo podatkov smo uporabili
osnovne metode deskriptivne statistike (Hi-kvadrat, Kruskal-Wallisov test, Kendalov
koeficient, Spearmanov koeficient). Rezultate smo prikazali v opisni obliki in znotraj tabel,
nekatere pa tudi grafično.
Na kakšen način smo ocenjevali kakovost izvedb smo opisali za vsak udarec posebej.
Tabela 1
Obrazec za ocenjevanje udarcev
minuta udarec

uspešnost

kakovost (napake)

drugo

Uspešnost smo ocenjevali od 1 do 3 in sicer 1 za zgrešen gol, 2 obramba vratarja in 3 zadetek
ali okvir vrat.
Tabela 2
Točke za kakovost izvedbe
Točke za kakovost izvedbe
3 točke (kakovostna izvedba)
2 točki
1 točka (nekakovostna izvedba)

2 manjši napaki
3 manjše oziroma 1 večja napaka ali 1
manjša in 1 večja napaka
2 ali več večjih napak, 4 ali več manjših
napak
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Tabela 3
Tristopenjska lestvica ocenjevanja kakovosti udarca z nartom (opredelitev napak)
Manjše napake
Roke:
- niso postavljene v nasprotnem položaju
glede na noge
Udarna noga:
- nedokončan udarec - ob koncu udarca noga
ni iztegnjena
Pogled:
- usmerjen samo v žogo
Trup:
- rahlo nagnjen nazaj

Večje napake
Roke:
- so ob telesu
Stojna noga:
- napačna postavitev (preveč nazaj, preveč
naprej ali preveč v stran)
- postavitev stojne noge ni aktivna (teža ni na
sprednjem delu stopala)
Udarna noga:
- udarec s celo nogo (iz kolka) namesto samo
iz kolena
- stopalo mlahavo oz. mehko
- stopalo obrnjeno navzgor, posledica je
udarec s prsti stopala oziroma s »špico«
Trup:
- nagnjen nazaj – posledica je udarec v sp.
del žoge ter let žoge v zrak

Tabela 4
Tristopenjska lestvica ocenjevanja kakovosti udarca z zunanjim delom stopala (opredelitev
napak)
Manjše napake
Roke:
- niso postavljene v nasprotnem položaju
glede na noge
Udarna noga:
- nedokončan udarec – ob koncu udarca noga
ni iztegnjena
Pogled:
- usmerjen samo v žogo
Trup:
- rahlo nagnjen nazaj

Večje napake
Roke:
- so ob telesu
Stojna noga:
- napačna postavitev (preveč nazaj, preveč
naprej ali preveč vstran)
- postavitev stojne noge ni aktivna (teža ni na
prednjem delu stopala)
Udarna noga:
- udarec s celo nogo (iz kolka) namesto samo
iz kolena
- stopalo mlahavo oziroma mehko
- stopalo obrnjeno navzgor, posledica je
udarec s prsti stopala oziroma s »špico«
Trup:
- nagnjen nazaj – posledica je udarec v sp.
del žoge ter let žoge v zrak
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Tabela 5
Tristopenjska lestvica ocenjevanja kakovosti udarca z notranjim delom stopala (opredelitev
napak)
Manjše napake
Roke:
- ne napravijo zamaha
Udarna noga:
- stik noge in žoge ni v središču žoge
Pogled:
- usmerjen samo v žogo
Trup:
- rahlo nagnjen nazaj

Večje napake
Roke:
- so ob telesu
Stojna noga:
- napačna postavitev (preveč nazaj, preveč
naprej ali preveč vstran)
- stojna noga je iztegnjena
- teža ni na prednjem delu stopala
Udarna noga:
- stopalo mlahavo oziroma mehko
- stopalo obrnjeno navzdol
Trup:
- nagnjen nazaj – posledica je udarec v sp.
del žoge ter let žoge v zrak

Tabela 6
Tristopenjska lestvica ocenjevanja kakovosti udarca s SNDS (opredelitev napak)
Manjše napake
Udarna noga:
- nedokončan udarec – ob koncu udarca noga
ni iztegnjena
Pogled:
- usmerjen samo v žogo
Trup:
- rahlo nagnjen nazaj

Večje napake
Roke:
- roka na nasprotni strani udarne noge ne
napravi zamaha pred udarcem
Stojna noga:
- napačna postavitev (preveč nazaj, preveč
naprej ali preveč vstran)
- postavitev stojne noge ni aktivna (teža ni na
prednjem delu stopala)
Udarna noga:
- udarec s celo nogo (iz kolka) namesto samo
iz kolena
- stopalo mlahavo oziroma mehko
- udarec pod neustreznim kotom glede na cilj
- udarec v neustrezno mesto glede na način
udarca
Trup:
- napačen naklon glede na način udarca
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Tabela 7
Tristopenjska lestvica ocenjevanja kakovosti udarca z glavo (opredelitev napak)
Manjše napake
Noge:
- udarec iz zamaha iz kolen
Boki:
- pred udarcem niso dvignjeni
Trup:
- obrnjen bočno proti žogi
Glava:
- zamah z vratom
- zapiranje oči ob udarcu

Večje napake
Noge:
- stopalo ene noge dvignjeno od tal
Trup:
- ne napravi zamaha
Roke:
- iztegnjene v komolcih
- postavljene ob telesu
Glava:
- udarec s temenom
- udarjanje v neustrezen del žoge glede na
želeni cilj udarca
- žoga zadane glavo ob nenapetih vratnih
mišicah

Tabela 1 predstavlja obrazec na katerega smo beležili udarce, ocenjevali njihovo uspešnost in
kakovost ter pripisali v kateri minuti je bil izveden udarec, kateri igralec ga je izvedel, na
kateri način ga je izvedel in s katero nogo.
Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5, Tabela 6 in Tabela 7 pa predstavljajo manjše in večje
napake, ki smo jih potem uporabili za vrednotenje kakovosti udarca (NDS, SNDS, glava, nart,
ZDS).
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3 Rezultati
Kot smo že omenili, smo analizirali tekme Lige prvakov v sezoni 2017/2018 skupine E in
sicer ne na vseh tekmah, ampak tiste na katerih je nastopal Nogometni klub Maribor. Skupno
je bilo to 6 tekem. Opisali smo udarce na vrata ter analizirali kvaliteto le teh. Ekipe, ki smo jih
analizirali, so NK Maribor, Spartak Moskva, Liverpool in Sevilla. Glavni spremenljivki
raziskave sta uspešnost in kakovost nogometnih udarcev. Za vsako tekmo smo na začetku
posebej predstavili osnovne značilnosti. Kdo sta nasprotnika, datum in uro tekme ter kraj
odigrane tekme. S shemo bomo prikazali postavitvi in sistem, ki ga igrata posamezni moštvi.
V tabelah smo predstavili tudi statistične parametre, ki so najpomembnejši v nogometni igri.
To so rezultat, streli na vrata, streli v okvir vrat, uspešnost podaj, uspešnost zračnih dvobojev,
uspešna preigravanja, dobljeni dvoboji in posest žoge (Kuzma, 2015). Temu je sledila tudi
kratka analiza tekme. Opisali smo najpomembnejše trenutke tekem ter osnovne taktične
značilnosti moštev.
V drugem delu smo primerjali uspešnost in kakovost nogometnih udarcev. Skozi spremljanje
tekem smo v tabelo zabeležili minuto, v kateri je bil izveden udarec na vrata, igralca, ki je
streljal na vrata, način udarca s katerim je streljal na vrata, kakovost udarca, uspešnost udarca
in napake do katerih je prišlo pri udarcu. Ob napakah smo v oklepajo zapisali, če je napaka
velika (V) in če je manjša (M).
Sledi statistična analiza podatkov, katero smo opravili s programoma SPSS in Microsoft
Excel.
Tabela 8
Pregled tekem in rezultati
NK Maribor : FC Spartak Moskva
Sevilla : NK Maribor
NK Maribor : Liverpool
Liverpool : NK Maribor
FC Spartak Moskva : NK Maribor
NK Maribor : Sevilla

1:1 (0:0)
3:0 (2:0)
0:7 (0:4)
3:0 (0:0)
1:1 (0:0)
1:1 (1:0)

V Tabeli 8 je zapisan pregled vseh odigranih in analiziranih tekem z rezultati.
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3.1 NK Maribor : FC Spartak Moskva
Datum in ura: 13. September, 20:45
Maribor, Ljudski vrt
Postavi

Slika 23. Postavi NK Maribor : Spartak.
Tabela 9
Statistika NK Maribor : Spartak
NK Maribor
1
26
6
82 %
32 %
5
10
46 %

rezultat
streli
streli v okvir vrat
uspešnost podaj
uspešnost zračnih dvobojev
uspešna preigravanja
dobljeni dvoboji
posest žoge
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Spartak Moskva
1
19
4
89 %
68 %
10
17
54 %

Kratka analiza tekme
Postavitev in sistem posameznih ekip je viden na Sliki 23. Celotna statistika tekme je v
opisana v Tabeli 9. Udarci pa so analizirani v Tabeli 10 in Tabeli 11. Tekma se je začela s
hitrimi protinapadi Maribora. Spartak je tekmo želel kontrolirati s posestjo žoge. Posest žoge
jim je uspelo držati na visokem nivoju, vendar jim to ni prineslo učinkovitosti v zadnji
napadalni tretjini. Nevarnejši je bil Maribor, ki je bil vseskozi pripravljen, da je ob odvzemu
žoge izvedel protinapad. To jim je dobro uspevalo, vseeno pa iz teh priložnosti niso zadevali.
Spartak je v prvem polčasu prihajal do priložnosti predvsem s streli od daleč. Obramba
domačinov jih s svojo agresivnostjo in gosto postavitvijo v zadnji tretjini ni spustila bliže
vratom. Ob zaključku prvega polčasa je bil Maribor nevarnejši, na kar so kazali tudi statistični
parametri. Na strani Spartaka je bila le prej omenjena posest žoge.
Spartak je drugi polčas začel bolj odločno. Že na samem začetku drugega polčasa so bili bolj
agresivni takoj po izgubljeni žogi. To jih je pripeljalo tudi do zadetka v 59. minuti, zadel je
Semedov. Maribor je potreboval nekaj časa, da je spet postal nevaren za vrata Spartaka. Vlogi
na tekmi sta se obrnili, Spartak je postavil nizek obrambni blok na svoji polovici. Mariboru so
prepustili posest žoge. Sledile so priložnosti Maribora. Spartak je bil nevaren iz protinapadov.
Maribor je bil nevarnejši in vprašanje časa je bilo kdaj bodo zadeli. V 85. minuti je zadel
Damjan Bohar z diagonalnim strelom z NDS v dolgi kot vratarja Selikhova. Po zadetku je bil
Maribor še bolj nevaren, imeli so priložnosti, da bi povedli.
Tekmeca ste se izmenjavala v prevladi na igrišču. Čeprav je bila posest na strani Spartaka, je
bil Maribor skozi celotno tekmo nevarnejši za vratarja Rusov. Prikazali so učinkovite
kombinacije podaj in vtekanj v zadnji napadalni tretjini.
Tabela 10
Analiza udarcev NK Maribora proti Spartaku
Minuta

Igralec

1'

Milec

8'

Kabha

9'

Tavares

Način
udarca
SNDS,
desna
nart,
desna

Kakovost Uspešnost

Napake

3

2

/

1

1

SNDS,

1

1

Roke:
niso
postavljene
v
nasprotnem položaju glede na noge
(V)
Udarna noga: udarec s celo nogo (iz
kolka) namesto samo iz kolena, (V)
stopalo obrnjeno navzgor (V)
Trup: nagnjen nazaj, posledica je
udarec v sp. del žoge ter let žoge v
zrak (V)
Stojna noga: preveč pred žogo in
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desna
11'

Ahmedi

12'

Rajčević

25'

Ahmedi

37'

Bohar

55'

Bohar

58'

Kabha

62'

SNDS,
leva
glava

3

2

1

1

SNDS v 1
loku,
leva
»Volley« 1
SNDS,
desna
noga

2

SNDS,
desna
noga
SNDS
»effe«,
noga

2

1

1

1

Bohar

glava

2

3

63'

Ahmedi

2

2

64'

Tavares

SNDS
»effe«,
leva
noga
SNDS,
leva
noga

2

2

68'

Viler

3

1

80'

Kabha

SNDS,
leva
noga
SNDS
»effe«,
desna

2

1

1
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teža na peto, stopalo. (V)
Udarna noga: stopalo mlahavo (V)
/
Glava: stik z žogo ni čelo, ampak
rama
(V)
Trup: obrnjen s hrbtom proti žogi
(M)
Stojna noga: preveč nazaj in ne
aktivno postavljeno stopalo (V)
Trup: trup nagnjen nazaj (M)
Stojna noga: preveč nazaj in v stran
(V)
Udarna noga: stik ni SNDS, ampak
ZDS; žoga čez nogo (V)
Trup: nagnjen nazaj (M)
Stojna noga: ni aktivno postavljena
(V)
Stojna noga: preveč stran od žoge
Udarna noga: udarec s celo nogo (iz
kolka) namesto samo iz kolena
Trup: ni nasprotne rotacije glede na
udarec
Trup: obrnjen bočno proti žogi (M)
Glava: zamah z vratom (M)
Pogled: usmerjen samo v žogo (M)
Trup: rahlo nagnjen nazaj (M)

Udarna noga: udarec s celo nogo (iz
kolka) namesto samo iz kolena (V)
Udarna noga: nedokončan udarec –
ob koncu udarca noga ni iztegnjena
(M)
/

Trup: rahlo nagnjen nazaj (M)
Stojna noga:
napačna postavitev (preveč nazaj)

81'

Bohar

83'

Šuler

85'

Bohar

88'

Bohar

noga
nart, leva 1
noga
glava
2
SNDS,
desna
noga
NDS,
desna
noga

3

3

(V)
Udarna noga: zgrešil žogo, zadela
ga je v stojno nogo
Trup: obrnjen bočno proti žogi (M),
ne napravi zamaha (M)
/

3

1

/

1
2

Tabela 11
Analiza udarcev Spartaka proti NK Maribor
Kakovost

Uspešnost

Napake

1

1

Adriano

Način
udarca
nart,
»volley«
udarec v
zraku,
desna
noga
nart

2

1

13'

Kombarov

nart

1

1

26'

Echencko

SNDS,
desna
noga

2

1

30'

Promes

SNDS
»effe«,

2

1

Udarna
noga:
nedokončan
udarec – ob koncu udarca noga
ni iztegnjena (M), udarec s celo
nogo (iz kolka) namesto samo iz
kolena (V), stopalo mlahavo oz.
mehko (V)
Trup: nagnjen nazaj – posledica
je udarec v sp. del žoge ter let
žoge v zrak (V)
Stojna noga: postavitev stojne
noge ni aktivna (ni na prednjem
delu stopala) (V)
Trup: nagnjen nazaj – posledica
je udarec v sp. del žoge ter let
žoge v zrak (V)
Udarna
noga:
nedokončan
udarec – ob koncu udarca noga
ni iztegnjena (M)
Stojna noga: postavitev stojne
noge ni aktivna (ni na sprednjem
delu stopala (V)
Trup: rahlo nagnjen nazaj (M)
Stojna noga: postavitev stojne
noge ni aktivna (na peto) (V)

Minuta

Igralec

4'

Pašalić

6'

66

33'

Džikija

40'

Fernando

43'

Promes

45' + 3'

desna
noga
nart, leva
noga

1

1

SNDS
»effe«,
desna
noga
NDS,
desna
noga

2

1

1

1

Kombarov

NDS
»volley«

1

1

50'

Samedov

1

1

59'

Fernando

3

2

59'

Samedov

3

3

/

75'

Promes

SNDS
poševno
naprej,
noga
SNDS
»effe«,
desna
noga
SNDS
»volley«,
desna
noga
SNDS,
desna

Trup: nagnjen nazaj – posledica
je udarec v sp. del žoge ter let
žoge v zrak (V)
Udarna noga: stik noge in žoge
ni v središču žoge (M)
Stojna noga: napačna postavitev
(preveč nazaj) (V)
Udarna noga: stik noge in žoge
ni v središču žoge (M)
Trup: nagnjen nazaj – posledica
je udarec v sp. del žoge ter let
žoge v zrak (V)
Roke: so ob telesu (V)
Stojna noga: napačna postavitev
(preveč nazaj) (V)
Trup: napačen naklon glede na
način udarca (V)
/

3

2

/

67

Udarna noga: udarec s celo nogo
(iz kolka) namesto samo iz
kolena
(V)
Stojna noga: teža ni na
sprednjem delu stopala (V)
Trup: nagnjen nazaj – posledica
je udarec v sp. del žoge ter let
žoge v zrak (V)
Stojna noga: napačna postavitev
(preveč
vstran),
(V)
Trup: rahlo nagnjen nazaj (M)

78'

Promes

noga
NDS,
desna
noga

2

2

68

Trup: rahlo nagnjen nazaj (M)
Stojna noga: napačna postavitev,
ni na sprednjem delu stopala (V)

3.2 Sevilla FC : NK Maribor
Datum in ura: 26. September, 20:45
Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan
Postavi

Slika 24. Postavi Sevilla : NK Maribor.
Tabela 12
Statistika Sevilla : NK Maribor
Sevilla
3
26
10
91 %
78 %
12
20
69 %

rezultat
streli
streli v okvir vrat
uspešnost podaj
uspešnost zračnih dvobojev
uspešna preigravanja
dobljeni dvoboji
posest žoge

69

Maribor
0
9
1
79 %
22 %
7
24
31 %

Kratka analiza tekme
Postavitev in sistem posameznih ekip je viden na Sliki 24. Celotna statistika tekme je opisana
v Tabeli 12. Udarci so analizirani v Tabeli 13 in Tabeli 14. Mariborski trenerski štab se je
zavedal kvalitet nasprotnika. Na to je kazala tudi taktična priprava in postavitev nogometašev
Maribora na začetku. Odločili so se za zgoščeno postavitev v svoji obrambni tretjini in iskali
priložnosti iz protinapadov in prekinitev. Sevilla jim ni dopuščala tega. Kadar niso imeli žoge
v svoji posesti, so agresivno pritiskali na nogometaše Maribora. Na ta način so hitro pridobili
žogo nazaj v svojo posest in nasprotnika utrujali z raznovrstnimi podajami med seboj in
menjavo ritma. Kazala se je tudi individualna kvaliteta nogometašev Seville, saj so zgoščeni
prostor uspeli prebiti z igro 1:1 in različnimi kombinacijami kratkih podaj in vtekanj. Ben
Yedder je zadel v 27., 38. in 83. minuti. Cela tekma je bolj ali manj potekala kot smo jo
opisali že prej. Nevarnosti za vrata Seville enostavno ni bilo.
Tabela 13
Analiza udarcev Seville proti NK Maribor
Način
udarca
glava

Kakovost

Uspešnost

Napake

1

1

Ben
Yedder

SNDS,
desna
noga

2

2

13'

Nolito

SNDS,
desna
noga

1

1

16'

Corchia

SNDS,
leva
noga

2

2

18'

Vazquez

1

27'

Ben

SNDS,
3
»volley«,
desna
noga
NDS,
3

Trup: ne napravi zamaha (V),
obrnjen bočno proti žogi (M)
Glava: udarec s temenom (V)
Stojna noga: postavitev stojne
noge ni aktivna (teža ni na
sprednjem delu stopala) (V)
Trup: rahlo nagnjen nazaj (M)
Stojna noga: napačna postavitev
(preveč nazaj) (V)
Udarna noga: udarec s celo nogo
(iz kolka) namesto samo iz kolena
(V)
Trup: napačen naklon glede na
način udarca (V)
Trup: rahlo nagnjen nazaj (M)
Stojna noga: postavitev stojne
noge ni aktivna (teža ni na
sprednjem delu stopala) (V)
Udarna noga: nedokončan udarec
– ob koncu udarca noga ni
iztegnjena (M)

Minuta

Igralec

5'

Vazquez

6'

3
70

/

Yedder
33'

Vazquez

36'

Nolito

38'

Ben
Yedder

60'

Ben
Yedder

62'

Corchia

72'

Vazquez

79'

Navas

82'

Ben
Yedder

84'

Ben
Yedder

87'

Sarabia

desna
noga
nart,
»dropkick«,
leva
noga

1

1

NDS,
desna
noga
SNDS,
leva
noga
NDS,
desna
noga
SNDS,
desna
noga
SNDS,
leva
noga

2

2

3

3

2

2

Stojna noga: napačna postavitev
(preveč nazaj) (V)

2

2

Stojna noga: teža ni na sprednjem
delu stopala (V)

1

1

NDS v
zraku,
»volley«,
desna
noga
SNDS,
desna
noga
SNDS,
desna
noga
SNDS,
leva
noga

3

3

Stojna noga: postavitev stojne
noge ni aktivna (teža ni na
sprednjem delu stopala) (V)
Udarna noga: udarec s celo nogo
(iz kolka) namesto samo iz kolena
(V)
Trup: rahlo nagnjen nazaj (M)
/

3

3

/

3

3

1

1

71

Stojna noga: postavitev stojne
noge ni aktivna (teža ni na
sprednjem delu stopala) (V)
Trup: nagnjen nazaj – posledica
je udarec v sp. del žoge ter let
žoge v zrak (V)
Stojna noga: stojna noga je
iztegnjena (V)
Trup: rahlo nagnjen nazaj (M)
/

Udarna noga: udarec s celo nogo
(iz kolka) namesto samo iz kolena
(V)

- nedokončan udarec – ob koncu
udarca noga ni iztegnjena (M)
Stojna noga: teža ni na sprednjem
delu stopala) (V)
Trup: rahlo nagnjen nazaj (M)

Tabela 14
Analiza udarcev NK Maribor proti Sevilli
Način
udarca
SNDS,
desna
noga

Kakovost

Uspešnost Napake

1

1

SNDS,
leva
noga
SNDS,
leva
noga

3

1

1

1

Tavares

SNDS,
leva
noga

1

1

45'

Kabha

SNDS,
desna
noga

1

1

53'

Viler

SNDS,
desna
noga

2

2

Minuta

Igralec

2'

Pihler

15'

Tavares

19'

Ahmedi

25'

72

Stojna noga: napačna postavitev
(preveč v stran) (V)
Trup: napačen naklon glede na
način udarca (V)
/

Stojna noga: postavitev stojne
noge ni aktivna (teža ni na
sprednjem delu stopala) (V)
Udarna noga: nedokončan udarec
– ob koncu udarca noga ni
iztegnjena (M), udarec s celo nogo
(iz kolka) namesto samo iz kolena
(V)
Stojna noga: teža ni na sprednjem
delu stopala (V)
Udarna noga: udarec v neustrezno
mesto glede na način udarca (V)
Stojna noga: postavitev stojne
noge ni aktivna (teža ni na
sprednjem delu stopala) (V)
Udarna noga: udarec s celo nogo
(iz kolka) namesto samo iz kolena
(V), nedokončan udarec – ob
koncu udarca noga ni iztegnjena
(M)
Stojna noga: postavitev stojne
noge ni aktivna (teža ni na
sprednjem delu stopala) (V)

57'

Billong

glava

1

1

73

Udarna noga: nedokončan udarec
– ob koncu udarca noga ni
iztegnjena (M)
Glava: udarec s temenom (V),
udarjanje v neustrezen del žoge
glede na želeni cilj udarca (V),
žoga zadane glavo ob nenapetih
vratnih mišicah (V)

3.3 NK Maribor : Liverpool FC
Datum in ura: 17. oktober, 20:45
Maribor, Ljudski vrt
Postavi

Slika 25. Postavi NK Maribor : Liverpool.
Tabela 15
Statistika NK Maribor : Liverpool
NK Maribor
0
5
2
73 %
30 %
10
16
30 %

rezultat
streli
streli v okvir vrat
uspešnost podaj
uspešnost zračnih dvobojev
uspešna preigravanja
dobljeni dvoboji
posest žoge

74

Liverpool
7
26
14
90 %
70 %
20
13
70 %

Kratka analiza tekme
Postavitev in sistem posameznih ekip je viden na Sliki 25. Celotna statistika tekme je opisana
v Tabeli 15. Udarci so analizirani v Tabeli 16 in Tabeli 17. Prevlada nogometašev Liverpoola
skozi celotno tekmo. Podobna situacija na igrišču kot prejšnjo tekmo proti Sevilli. Razlika je
le v tem, da je Liverpoolu uspelo prej streti obrambo Maribora. Maribor nikakor ni uspel
kontrolirati poteka tekme. Individualna in skupinska kvaliteta tekmeca je bila previsoka.
Firmino je zadel že v 4. minuti. Zadetek je dvignil agresivnost in učinkovitost gostov,
domačine pa zmedel. Domiselne akcije so si sledile ena za drugo. Nadaljnji zadetki so bili
doseženi v 4. (Coutinhio), 19., 39. (Salah), 54. (Firmino), 86. (Oxlade-Chamberlain), 90.
minuti (Alexander-Arnold). Maribor je bil nemočen skozi celo tekmo, na kar kaže rezultat in
tudi vsi statistični parametri.
Tabela 16
Analiza udarcev NK Maribor proti Liverpoolu
Način
Kakovost Uspešnost
udarca
»volley« 1
1
nart

Minuta

Igralec

7'

Vrhovec

27'

Viler

nart

3

2

37'

Kabha

nart

1

2

41'

Šuler

glava

3

1

Napake
Stojna noga: napačna postavitev
(preveč nazaj), nedokončan udarec
– ob koncu udarca noga ni
iztegnjena (V)
Trup: nagnjen nazaj – posledica je
udarec v sp. del žoge ter let žoge v
zrak (V)
Udarna noga: nedokončan udarec –
ob koncu udarca noga ni iztegnjena
(M)
Stojna noga: postavitev stojne noge
ni aktivna (teža ni na sprednjem
delu stopala) (V)
Udarna noga: udarec s celo nogo (iz
kolka) namesto samo iz kolena (V)

Tabela 17
Analiza udarcev Liverpoola proti NK Maribor.
Minuta

Igralec

3'

Firmino

Način
udarca
NDS,
desna

Kakovost

Uspešnost

Napake

3

3

/

75

6'

Milner

12'

Coutihnio

14'

Firmino

15'

Moreno

18'

Salah

26'

Salah

31'

noga
SNDS
»effe«,
leva
noga

2

2

3

3

1

1

SNDS
3
poševno
naprej,
leva
noga
SNDS
3
poševno
naprej,
leva
SNDS
2
»volley«,
leva
noga

1

Salah

nart
2
»volley«,
leva
noga

2

38'

Salah

2

3

42'

Firmino

SNDS,
leva
noga
SNDS
poševno
naprej,

3

3

SNDS
desna
noga
SNDS,
desna
noga

76

Stojna
noga:
postavitev
stojne noge ni aktivna (teža
ni na sprednjem delu
stopala); (V)
Trup: rahlo nagnjen nazaj
(M)
/

Udarna noga: udarec v
neustrezno mesto glede na
način udarca (V), stopalo
mlahavo oz. mehko (V), ni
pravilne strukture udarca (V)
Udarna noga: nedokončan
udarec – ob koncu udarca
noga ni iztegnjena (M)

3

/

2

Udarna noga: nedokončan
udarec – ob koncu udarca
noga ni iztegnjena (M),
udarec s celo nogo (iz kolka)
namesto samo iz kolena (V)
Udarna noga: udarec s celo
nogo (iz kolka) namesto
samo
iz
kolena
(V),
nedokončan udarec – ob
koncu udarca noga ni
iztegnjena (M)
Udarna noga: udarec v
neustrezno mesto glede na
način udarca (V)
/

43'

Coutihnio

56'

OxladeChamberlain

75'

OxladeChamberlain

85'

Moreno

85'

OxladeChamberlain

89'

AlexanderArnold

desna
noga
SNDS,
3
desna
noga
SNDS
1
»volley«,
desna
noga

2

/

1

Udarna
noga:
stopalo
mlahavo oz. mehko (V),
udarec pod neustreznim
kotom glede na cilj (V),
udarec v neustrezno mesto
glede na način udarca (V)
/

SNDS,
3
desna
noga
SNDS
1
»volley«,
leva
noga

2

NDS,
desna
noga
SNDS,
desna
noga

3

3

Stojna
noga:
napačna
postavitev (preveč vstran),
(V)
Trup: napačen naklon glede
na način udarca (V)
/

3

3

/

1

77

3.4 Liverpool FC : NK Maribor
Datum in ura: 1. november, 20:45
Liverpool, Anfield
Postavi

Slika 26. Postavi Liverpool : NK Maribor.
Tabela 18
Statistika Liverpool : NK Maribor
Liverpool
3
23
9
91 %
60 %
13
19
75 %

rezultat
streli
streli v okvir vrat
uspešnost podaj
uspešnost zračnih dvobojev
uspešna preigravanja
dobljeni dvoboji
posest žoge
78

Maribor
0
5
1
75 %
40 %
10
14
25 %

Kratka analiza tekme
Postavitev in sistem posameznih ekip je viden na Sliki 26. Celotna statistika tekme je opisana
v Tabeli 18. Udarci so analizirani v Tabeli 19 in Tabeli 20. Glede na to, da je Maribor visoko
izgubil v prejšnjem kolu Lige prvakov prav proti Liverpoolu, je bilo vprašanje, kako se bosta
znala nasprotnika soočiti s tem. Oboji so se dobro odzvali in prikazali kvalitetno predstavo. S
strani Maribora je bilo videno veliko borbe in požrtvovalne igre. Kot je bilo pričakovati so
gostje postavili obrambni blok nizko na svoji polovici. Trener Milanič je izbral tekaško bolj
pripravljene igralce, ki so bili vseskozi v fazi obrambe, vsi za žogo. To je hkrati onemogočalo
njihovo večjo aktivnost v fazi napada. Posest žoge je bila vseskozi na strani domačinov, ki so
pletli mrežo okoli Mariborskega kazenskega prostora.
V prvem polčasu Liverpoolu ni uspelo prebiti dobro postavljene obrambe Maribora. Prihajali
so sicer do polovičnih priložnosti, ki pa jim jih ni uspelo boljše zaključiti. Manjkala je zadnja
podaja, ki bi jih pripeljala do zadetka. Le petkrat so poskusili s strelom na vrata v prvem
polčasu.
V drugem polčasu so hitro zadeli in tekmo še bolj kontrolirali. Maribor je vztrajal z
obrambno postavitvijo, saj niso hoteli tvegati visokega poraza. Tekma se je nadaljevala, kot
smo jo opisali že v prvem polčasu. Zadetka za Liverpool sta dodala Firmino in na koncu
tekme še Sturidge.
Tabela 19
Analiza udarcev Liverpoola proti NK Maribor
Minuta

Igralec

9'

Firmino

22'

Henderson

Način
udarca
glava

Kakovost

Uspešnost

Napake

1

1

NDS,
leva
noga

1

1

Glava:
udarjanje
v
neustrezen del žoge glede
na želeni cilj udarca (V),
žoga zadane glavo ob
nenapetih vratnih mišicah
(V)
Stojna noga: postavitev
stojne noge ni aktivna (teža
ni na sprednjem delu
stopala) (V)
Udarna noga: udarec s celo
nogo (iz kolka) namesto
samo iz kolena (V),
nedokončan udarec – ob
koncu udarca noga ni
iztegnjena (M)

79

ni pravočasnega odriva (V)
Glava:
udarjanje
v
neustrezen del žoge glede
na želeni cilj udarca (V),
žoga zadane glavo ob
nenapetih vratnih mišicah
(V)
Trup: ne napravi zamaha
(V)
Glava: udarec s temenom
(V), udarjanje v neustrezen
del žoge glede na želeni cilj
udarca (V)
Stojna
noga:
napačna
postavitev (preveč nazaj)
(V)
Udarna noga: nedokončan
udarec – ob koncu udarca
noga ni iztegnjena (M),
stopalo mlahavo oz. mehko
(V)
Trup: nagnjen nazaj (M)
/

32'

Emre Can

glava

1

1

35'

Firmino

glava

1

1

42'

Salah

SNDS,
leva
noga

1

1

48'

Salah

3

3

52'

Milner

udarec s
peto v
zraku
SNDS,
desna
noga

2

2

54'

OxladeChamberlain

SNDS,
leva
noga

2

1

55'

Firmino

3

2

/

56'

Salah

SNDS,
desna
noga
glava

1

1

Glava:

80

Udarna noga: nedokončan
udarec – ob koncu udarca
noga ni iztegnjena (M)
Stojna noga: postavitev
stojne noge ni aktivna (teža
ni na sprednjem delu
stopala) (V)
Stojna noga: postavitev
stojne noge ni aktivna (teža
ni na sprednjem delu
stopala) (V)

udarjanje

v

59'

AlexanderArnold

63'

EmreCan

65'

Salah

69'

Salah

72'

AlexanderArnold

89'

Sturidge

neustrezen del žoge glede
na želeni cilj udarca (V),
žoga zadane glavo ob
nenapetih vratnih mišicah
(V)
Stojna noga: teža ni na
sprednjem delu stopala (V)

SNDS
»effe«,
desna
noga
SNDS
»effe«,
desna
noga
SNDS
»effe«,
leva
noga
SNDS,
leva
noga

2

1

3

3

/

2

2

1

2

nart,
desna
noga
SNDS
»dropkick«,
leva
noga

3

1

Udarna noga: udarec s celo
nogo (iz kolka) namesto
samo iz kolena (V),
nedokončan udarec (M)
Stojna noga: preveč v stran
in nazaj od žoge (V), teža ni
na sprednjem delu stopala
(V)
Trup: napačen naklon glede
na način udarca (V)
Udarna noga: nedokončan
udarec (M)

3

3

/

Kakovost

Uspešnost

Napake

2

1

Stojna noga: postavitev
stojne noge ni aktivna (teža
ni na sprednjem delu
stopala) (V)

Tabela 20
Analiza udarcev NK Maribor proti Liverpoolu
Minuta

Igralec

61'

Milec

Način
udarca
SNDS,
desna noga

81

68'

Milec

nart
3
»dropkick«,
desna

2

82

Trup: rahlo nagnjen nazaj
(M)
/

3.5 NK Maribor : Sevilla FC
Datum in ura: 6. december, 20:45
Maribor, Ljudski vrt
Postavi

Slika 27. Postavi NK Maribor : Sevilla.
Tabela 21
Statistika NK Maribor : Sevilla
Maribor
1
8
2
73 %
54 %
9
24
27 %

rezultat
streli
streli v okvir vrat
uspešnost podaj
uspešnost zračnih dvobojev
uspešna preigravanja
dobljeni dvoboji
posest žoge

83

Sevilla
1
22
8
90 %
46 %
23
15
73 %

Kratka analiza tekme
Postavitev in sistem posameznih ekip je viden na Sliki 27. Celotna statistika tekme je opisana
v Tabeli 21. Udarci so analizirani v Tabeli 22 in Tabeli 23. Mariborčani so se lotili tekme na
način kot proti večini kakovostnejših nasprotnikov. Nizek obrambni blok na svoji polovici, s
prežanjem na hiter protinapad. Sevilla je imela žogo skoraj 70 % v svoji posesti, vendar ni
bila učinkovita. Maribor je bil v prvem polčasu bolj nevaren od Seville. Priložnosti so si
ustvarjali preko bočnih in krilnih položajev in v 10. minuti povedli, ravno iz takšne situacije.
Milec je z desne strani podal visoko žogo pred vrata, katero je Tavares s strelom z glavo v
skoku usmeril v vrata. Prvi polčas je potekal kot smo ga opisali že prej.
V drugem polčasu pa je Sevilla postala bolj nevarna za vrata Mariborčanov. Z menjavami
igralcem so poživili igro in postali bolj učinkoviti. Posest žoge ni bila več brez smisla. Premoč
na igrišču se jim je obrestovala v 75. minuti, ko je izenačil Ganso.
Do konca tekme bi lahko Sevilla še povedla, vendar je Mariborčane spremljala sreča, kakor
tudi Sevillo v prvem polčasu, ko je imel pobudo Maribor.
Tabela 22
Analiza udarcev NK Maribor proti Sevilli
način
udarca
glava
glava

kakovost

uspešnost

napake

3
2

3
1

Pihler

SNDS,
desna
noga

1

1

30'

Bohar

NDS,
desna
noga

1

2

41'

Tavares

2

1

62'

Bohar

2

1

65'

Bohar

SNDS,
leva
noga
nart,
desna
noga
nart,
desna

/
Bok: pred udarcem niso dvignjeni
(M)
Trup: ne napravi zamaha (V)
Stojna noga: teža ni na sprednjem
delu stopala (V)
Udarna noga: udarec v neustrezno
mesto glede na način udarca (V)
Stojna noga: napačna postavitev
(preveč v stran) (V), stojna noga je
iztegnjena
Trup: rahlo nagnjen nazaj (V)
Udarna noga: udarec v neustrezno
mesto glede na način udarca (V)

2

1

minuta

igralec

9'
17'

Tavares
Pihler

28'

Stojna noga: teža ni na sprednjem
delu stopala (V)
Trup: rahlo nagnjen nazaj (M)
Udarna noga: nedokončan udarec –
ob koncu udarca noga ni iztegnjena
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noga

(M)
Stojna noga: teža ni na sprednjem
delu stopala (V)

Tabela 23
Analiza udarcev Seville proti NK Maribor
Minuta

Igralec

27'

Ever
Banega
Ben
Yedder

32'

Način
udarca
nart

Kakovost Uspešnost

Napake

3

2

glava

1

1

Udarna noga: nedokončan udarec – ob
koncu udarca noga ni iztegnjena (M)
Trup: ne napravi zamaha (V)
Glava: udarec s temenom (V),
udarjanje v neustrezen del žoge glede
na želeni cilj udarca (V), žoga zadane
glavo ob nenapetih vratnih mišicah
(V)
Ni pravočasnega odriva (V)
Stojna noga: napačna postavitev
(preveč nazaj) (V)
Udarna noga: stopalo mlahavo oz.
mehko (V)
Trup: rahlo nagnjen nazaj (M)
Stojna noga: postavitev stojne noge ni
aktivna (teža ni na sprednjem delu
stopala) (V)
Udarna noga: nedokončan udarec – ob
koncu udarca noga ni iztegnjena (M)
Trup: nagnjen nazaj – posledica je
udarec v sp. del žoge ter let žoge v
zrak (M)
Trup:
rahlo nagnjen nazaj (M)

36'

Correa

NDS,
desna
noga

1

2

46'

Escudero

nart,
leva
noga

2

1

47'

Ever
Banega

2

59'

Escudero

61'

Ganso

SNDS, 3
leva
noga
nart,
3
leva
noga
glava
2

68'

Sarabia

SNDS 3
»effe«,

1

2

/

1

Trup: ne napravi zamaha (V)
Glava: zamah z vratom (M)
/
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71'

Ben
Yedder

73'

Escudero

74'

Ganso

80'

Corea

91'

Sarabia

leva
noga
SNDS, 2
leva
noga
SNDS, 2
leva
noga

2

Udarna noga: udarec s celo nogo (iz
kolka) namesto samo iz kolena (V)

2

Stojna noga: teža ni na sprednjem delu
stopala (V)
Udarna noga: nedokončan udarec – ob
koncu udarca noga ni iztegnjena (M)
Trup:
rahlo nagnjen nazaj (M)

SNDS, 3
leva
noga
SNDS, 1
leva
noga

3

SNDS, 1
desna
noga

1

Stojna noga: napačna postavitev
(preveč nazaj) (V), postavitev stojne
noge ni aktivna (teža ni na sprednjem
delu stopala) (V)
Trup: napačen naklon glede na način
udarca (V)
Stojna noga: napačna postavitev
(preveč nazaj) (V)
Udarna noga: nedokončan udarec – ob
koncu udarca noga ni iztegnjena (M)
Pogled: usmerjen samo v žogo (M)
Trup: napačen naklon glede na način
udarca (V)

1
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3.6 FC Spartak Moskva : NK Maribor
Datum in ura: 21. november, 20:45
Moskva, Arena Otkritie
Postavi

Slika 28. Postavi Spartak : NK Maribor.
Tabela 24
Statistika Spartak : NK Maribor
Spartak
1
15
2
86 %
68 %
9
15
59 %

rezultat
streli
streli v okvir vrat
uspešnost podaj
uspešnost zračnih dvobojev
uspešna preigravanja
dobljeni dvoboji
posest žoge
87

Maribor
1
9
4
80 %
32 %
8
20
41 %

Kratka analiza tekme
Postavitev in sistem posameznih ekip je viden na Sliki 28. Celotna statistika tekme je opisana
v Tabeli 24. Udarci so analizirani v Tabeli 25 in Tabeli 26. Vse tekme Maribora v tej sezoni
Lige Prvakov kažejo podobne statistične parametre. Mariboru se ni uspelo proti nobenemu
moštvu zoperstaviti s posestjo žoge. Svoje priložnosti so iskali v hitrih prehodih iz faze
obrambe v fazo napada. Tudi ta tekma ni bila drugačna. S tem, da je Spartak tekmec, ki je bil
po kvaliteti najbližje Mariboru, in so se lahko z njim tudi enakovredno merili. To kažeta tudi
oba rezultata tekem (1:1).
Več priložnosti si je skozi tekmo priigral Spartak, vendar je bil ključen zaključek tekme, v
katerem sta zadeli obe moštvi. Povedli so domačini preko Ze Luiza v 82. minuti. Deset minut
kasneje pa je za Maribor zadel Mešanović in postavil končni rezultat 1:1.
Tabela 25
Analiza udarcev Spartaka proti NK Maribor
Kakovost

Uspešnost

Napake

Pašalič

Način
udarca
SNDS,
desna
noga

1

1

21'

Pašalić

glava

2

1

25'

Luiz

glava

2

1

45'

Pašalić

glava

1

1

62'

Fernando

SNDS
»effe«,
desna

3

1

Stojna noga: napačna postavitev
(preveč nazaj) (V), postavitev
stojne noge ni aktivna (teža ni na
sprednjem delu stopala) (V)
Trup: rahlo nagnjen nazaj (M)
Glava: zamah z vratom (M),
udarjanje v neustrezen del žoge
glede na želeni cilj udarca (V).
Trup: obrnjen bočno proti žogi
(M).
Ni pravočasnega odriva (V)
Glava: udarjanje v neustrezen del
žoge glede na želeni cilj udarca
(V)
Glava: udarec s temenom (V),
udarjanje v neustrezen del žoge
glede na želeni cilj udarca (V),
žoga zadane glavo ob nenapetih
vratnih mišicah (V)
Trup: obrnjen bočno proti žogi
(V)
/

Minuta

Igralec

4'

88

65'

Glušakov

noga
nart

76'
78'

Luiz
Luiz

glava
glava

2
1

1
1

79'

Luiz

SNDS,
leva
noga

2

1

81'

Luiz

SNDS,
leva
noga

2

3

2

2

Stojna noga: postavitev
stojne
noge ni aktivna (teža ni na
sprednjem delu stopala) (V)
Trup: rahlo nagnjen nazaj (M)
Trup: ne napravi zamaha (V)
Glava: udarjanje v neustrezen del
žoge glede na želeni cilj udarca
(V)
Trup: ne napravi zamaha (V)
Stojna noga: postavitev stojne
noge ni aktivna (teža ni na
sprednjem delu stopala) (V)
Udarna noga: nedokončan udarec
– ob koncu udarca noga ni
iztegnjena (M)
Strel v padcu
Stojna noga: napačna postavitev
(preveč nazaj) (V)

Tabela 26
Analiza udarcev NK Maribor proti Spartaku.
Način
udarca
SNDS
»effe«,
leva
noga

Kakovost

Uspešnost

Napake

1

2

Bohar

SNDS,
desna
noga

1

1

Vrhovec

nart,
desna

2

1

Stojna
noga:
napačna
postavitev (preveč naprej) (V),
teža ni na sprednjem delu
stopala (V)
Trup: rahlo nagnjen nazaj (M)
Stojna noga: postavitev stojne
noge ni aktivna (teža ni na
sprednjem delu stopala) (V)
Udarna noga: nedokončan
udarec – ob koncu udarca noga
ni iztegnjena (M)
Trup: napačen naklon glede na
način udarca (V)
Stojna noga: postavitev stojne
noge ni aktivna (teža ni na

Minuta

Igralec

16'

Tavares

32'

34'

89

noga

48'

Šuler

49'

Vršič

88'

Pihler

91'

Mešanovič

92'

Pihler

NDS
»volley«,
desna
noga
SNDS,
desna
noga
udarec z
glavo s
tal
NDS,
desna
noga
SNDS,
desna
noga

3

3

sprednjem delu stopala) (V)
Udarna noga: nedokončan
udarec – ob koncu udarca noga
ni iztegnjena (M)
Trup: rahlo nagnjen nazaj (M)
/

3

1

/

2

2

3

3

Boki: pred udarcem niso
dvignjeni (M)
Trup: ne napravi zamaha (V)
/

1

1

90

Stojna noga: postavitev stojne
noge ni aktivna (teža ni na
sprednjem delu stopala) (V)
Udarna noga: nedokončan
udarec – ob koncu udarca noga
ni iztegnjena (M)
Trup: rahlo nagnjen nazaj (M)

3.7 Osnovni pregled rezultatov
Skupno število udarcev vseh moštev je 131. Največ strelov je bilo zabeleženih za NK
Maribor. Mariborčani so na 6 tekmah udarili na vrata 46-krat. Nogometaši Spartak Moskve so
na dveh tekmah na vrata udarili 24-krat. 29-krat na dveh tekmah so na vrata udarili
nogometaši Seville. Največji odstotek strelov na vrata po dveh tekmah pa imajo nogometaši
Liverpoola, saj so na vrata streljali 32-krat.
Pogostost tehnično kakovostnih in tehnično nekakovostnih udarcev na vrata
Tabela 27
Pogostost kakovostnih, srednje kakovostnih in nekakovostnih udarcev
Kakovost
udarca
Kakovostni
Srednje
kakovostni
Nekakovostni
Skupaj

Število
strelov
42

Delež
32 %

42

32 %

47
131

36 %
100 %

Največ je bilo nekakovostnih udarcev (36 %), srednje kakovostnih in kakovostnih je bilo
nekoliko manj (32 %), kot prikazuje Tabela 27.
V SPSS smo izvedli test Hi-kvadrat, ki preverja ali prihaja med frekvencami tehnično
nekakovostnih in tehnično srednje kakovostnih ter tehnično kakovostnih udarcev na vrata do
statistično pomembnih razlik.
Hipotezo 1 lahko na podlagi rezultatov potrdimo (χ2 = 0,382, df = 2, p= 0,826).
Z različno analizo teh podatkov smo prišli tudi do drugih zaključkov.
Največ vseh strelov je bilo na tekmi Maribor - FC Sparta. Največji % kakovostnih strelov je
bil na tekmi Liverpool - Maribor, najvišji % nekakovostnih strelov pa na tekmi Sevilla Maribor, kot prikazuje Tabela 28.
V povprečju je bilo na tekmo približno 35 % nekakovostnih strelov in 33 % kakovostnih
strelov.
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Tabela 28
Kakovost udarcev glede na posamezne tekme

Tekma
Maribor - FC
Sparta
Sevilla Maribor
Maribor Liverpool
Liverpool Maribor
Maribor Sevilla
FC Sparta Maribor
Skupaj

Srednje
Število Delež
Nekakovostni
Kakovostni
kakovostni
vseh
kakovostnih
udarci
udarci
udarci
udarcev udarcev
13

11

8

32

25 %

41 %

10

6

7

23

30 %

43 %

5

4

11

20

55 %

25 %

7

5

6

18

33 %

39 %

6

8

6

20

30 %

30 %

6
47

8
42

4
42

18
131

22 %
33 %

33 %
35 %

Tabela 29
Kakovost udarcev glede na posamezne igralce NK Maribor

Igralec
Ahmedi
Billong
Bohar
Kabha
Mešanovič
Milec
Pihler
Rajčević
Šuler
Tavares
Viler
Vrhovec
Vršič
Skupaj

Delež
nekakovostnih
udarcev

Število
Število
Delež
udarcev kakovostnih kakovostnih
na gol
udarcev
udarcev
4
1
25 %
1
0
0%
10
2
20 %
5
0
0%
1
1
100 %
3
2
67 %
5
0
0%
1
0
0%
3
2
67 %
7
2
29 %
3
2
67 %
2
0
0%
1
1
100 %
46
13
28 %
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Največji % kakovostnih udarcev znotraj ekipe Maribora so imeli naslednji igralci: Bohar,
Milec, Šuler, Tavares in Viler.
Maribor je imel vsega skupaj 28 % kakovostnih strelov, kot prikazuje Tabela 29.
Uspešnost kakovostnih in nekakovostnih udarcev

Slika 29. Uspešnost kakovostnih udarcev.

Slika 30. Uspešnost nekakovostnih udarcev.
Slika 29 in Slika 30 nam prikazujeta, da so kakovostnejši udarci tudi uspešnejši.
Nekakovostno izvedeni udarci (ocena 1) so bili v 87 % usmerjeni mimo vrat, v 13 % je bila
obramba vratarja. Kakovostni udarci (ocena 3) so se v 54 % pretvorili v zadetek ali pa so
zadeli okvir vrat. V 27 % so udarci zgrešili vrata in v 19 % je prišlo do obrambe vratarja.
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54 % tehnično kakovostnih udarcev je bilo uspešnih, medtem ko noben tehnično
nekakovosten udarec ni bil uspešen. Kar 87 % tehnično nekakovostnih udarcev je bilo
neuspešnih, zgolj 13 % jih je bilo delno uspešnih, tj. da je udarec na vrata branil vratar.
Tabela 30
Povezanost med kakovostjo in uspešnostjo nogometnih udarcev.

Kakovost

rs
p
N
Uspešnost rs
p
N

Kakovost
1
131
,611**
0
131

Uspešnost
,611**
0
131
1
131

Spearmanov koeficient povezanosti oz. korelacije (ker gre za povezanost med dvema
intervalnima spremenljivkama).
Tabela 30 prikazuje povezanost med spremenljivkama, ki je srednja do visoka (rs=0,611) in
statistično pomembna (p<0,05). Tehnična kakovost in uspešnost udarcev sta pomembno
pozitivno povezani, kar pomeni, da so tehnično kakovostni udarci bolj uspešni od tehnično
manj kakovostnih udarcev.
Hipotezo 2 lahko ovržemo.
Tabela 31
Uspešnost udarcev posameznih igralcev NK Maribor

Igralec

Ahmedi
Billong
Bohar
Kabha
Mešanovič
Milec
Pihler
Rajčević
Šuler
Tavares
Viler
Vrhovec

Število
uspešnih
udarcev
0
0
2
0
1
0
0
0
1
1
0
0

Število
Število
srednje
neuspešnih
uspešnih
udarcev
udarcev
2
1
0
1
1
7
1
4
0
0
2
1
1
4
0
1
1
1
2
4
2
1
0
2
94

Vršič
Skupaj
Delež

0
5
11 %

0
12
27 %

1
28
62 %

Maribor je vsega skupaj izvedel 5 uspešnih strelov, kar predstavlja 11 % vseh strelov. Največ
je bilo neuspešnih udarcev, ki predstavljajo 62 % vseh udarcev Maribora.
Uspešni igralci pri Mariboru: Bohar (2x), Mešanovič, Šuler in Tavares, kar je razvidno tudi iz
Tabele 31.
Najpogostejši način udarca na vrhunskem nivoju
Tabela 32
Najpogostejša vrsta udarca
Način udarca
S sprednjim notranjim delom
stopala
Z glavo
Z nartom
Z notranjim delom stopala
Drugo
Skupaj

Frekvenca

Delež

75
20
20
15
1
131

57 %
15 %
15 %
11 %
1%
100 %

Najbolj pogosto se za zaključek na vrata uporablja udarec s sprednjim notranjim delom
stopala (57 %), sledita udarca z glavo (15 %) in nartom (15 %), v manjši meri pa se uporablja
strel z notranjim delom stopala (11 %), kar je razvidno tudi iz Tabele 32.
Tabela 33
Kakovost in uspešnost udarcev glede na način udarca
Način udarca

Kakovostni udarci Uspešni udarci
Frekvenca Delež Frekvenca Delež

S sprednjim notranjim delom
stopala
27
64 %
14
61 %
Z glavo
2
5%
2
9%
Z nartom
5
12 %
0
0%
Z notranjim delom stopala
7
17 %
6
26 %
Drugo
1
2%
1
4%
Izmed vseh načinov udarcev je bilo največ tehnično kakovostno izvedenih udarcev s
sprednjim notranjim delom stopala - slednji so bili tudi največkrat uspešni (61 %), kar je
razvidno iz Tabele 33. Najmanj kakovostno so bili izvedeni udarci z glavo, izkazalo pa se je
tudi, da noben od udarcev z nartom ni bil uspešen, tj. ni končal v mreži nasprotnika.
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Tabela 34
Najpogostejši udarci

Glava
Nart
Notranji del stopala
Sprednji notranji del stopala
Skupaj

Pričakovane
frekvence
32,5
32,5
32,5
32,5

Opazovane
frekvence
20
20
15
75
130

Rezidual
-12,5
-12,5
-17,5
42,5

V SPSS smo izvedli test Hi-kvadrat, ki preverja ali prihaja med frekvencami med različnimi
načini udarcev do statistično pomembnih razlik. Hipotezo lahko podlagi rezultatov ovržemo
(χ2 = 74,615, df = 3, p= 0,000), rezultati so vidni v Tabeli 34. Vidimo, da nogometaši na
vrhunskem nivoju najpogosteje izvajajo udarce na vrata s sprednjim notranjim delom stopala.
H3 lahko zavržemo, saj je statistično značilno, da se najbolj pogosto uporablja udarec s
sprednjim notranjim delom stopala.
Vpliv kakovosti izvedb na rezultatsko uspešnost ekip
Tabela 35
Vpliv kakovosti udarcev na rezultatsko uspešnost

Ekipa
Maribor
FC Spartak
Moskva
Sevilla
Maribor
Maribor
Liverpool
Liverpool
Maribor
Maribor
Sevilla
FC Spartak
Moskva
Maribor

Pogostost
kakovostni
h udarcev
3

Rezultat

1:1
5
6
1
2
9
5
1
1
4
1
3

3:0
0:7
3:0
1:1

1:1
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Iz Tabele 35 je razvidno, da so ekipe, katerim uspe izvesti več kakovostnih udarcev, tudi
rezultatsko uspešnejše. V treh primerih pa je ne glede na to, katera ekipa je izvedla več
kakovostnih udarcev, prišlo do neodločenega rezultata.
Ekipa z večjim številom kakovostnih udarcev je na vseh tekmah bodisi zmagala, bodisi igrala
neodločeno. Na nobeni tekmi ni bila poražena ekipa z višjim številom kakovostnih udarcev.
Tabela 36
Povezanost med kakovostjo udarcev in rezultatsko uspešnostjo ekip.

Kendall's tau b
Kakovost
udarca

Rezultat

Kakovost
udarca

Rezultat

1
.
131

0,128
0,108
131

0,128

1

0,108
131

.
131

τ
p
N
τ
p

V SPPS smo preverili povezanost med kakovostjo udarcev in rezultatsko uspešnostjo ekip.
Ugotovili smo, da je povezava med slednjima spremenljivkama nizka in statistično
nepomembna (τ=0,128, p=0,108). To je vidno v Tabeli 36.
Torej lahko Hipotezo 4 potrdimo.
Primerjava v kakovosti udarcev NK Maribor in ostalimi
Tabela 37
Uporaba kakovostnih udarcev NK Maribor glede na ostala moštva

Ekipa
Liverpool
Sevilla
Maribor
Spartak Moskva

Število vseh
udarcev
32
29
46
24

Število
kakovostnih
udarcev
12
11
12
4

Delež
38 %
38 %
26 %
17 %

NK Maribor je bil analiziran na šestih tekmah, ostale ekipe pa so bile analizirane na dveh
tekmah. Računal se je odstotek kakovostnih izvedb, saj je na šestih tekmah NK Maribor imel
možnost večkrat streljati na vrata kot ostala moštva. Po odstotku kakovostnih izvedb
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prednjačita Liverpool in Sevilla. Liverpool je med 32 udarci zbral 12 kakovostnih izvedb. To
predstavlja 38 % vseh njihovih izvedb. Sevilla je ravno tako imela 38 % kakovostnih udarcev,
vendar ob 29 skupnih udarcev na vrata. Na dveh tekmah so zbrali 12 kakovostnih udarcev.
Maribor je od 46 udarcev na vrata kakovostno udaril na vrata 12-krat. To predstavlja tretji
najvišji odstotek kakovostnih udarcev. Spartak Moskva je od 24 udarcev kakovostno udaril 4krat. To predstavlja 17 %, kar je najmanjši odstotek vseh moštev v skupine E Lige prvakov,
kot prikazuje Tabela 37.
NK Maribor je torej primerljiv z ostalimi moštvi v izvedbi kakovostnih udarcev, vendar pa ni
med najboljšimi v tem elementu igre. V skupini E je zasedel tretje mesto in za prvim mestom
zaostal za 12 %.
V SPSS smo preverili ali prihaja med ekipami do statistično pomembne razlike v pogostosti
izvajanja tehnično kakovostnih udarcev. Na podlagi rezultatov Kruskal-Wallisovega testa
lahko zaključimo, da med ekipami ne prihaja do statistično pomembnih razlik v pogostosti
izvedbe tehnično kakovostnih udarcev (χ2 = 3,246, p=0,355).
Hipotezo 5 lahko potrdimo.
Odstotek kakovostnih izvedb glede na različne udarce
Tabela 38 prikazuje slednje, udarec s SNDS je po odstotku kakovosti in uspešnosti najvišje
uvrščen. Drugi udarec glede na kakovost in uspešnost je udarec z NDS. Na tretje mesto je bil
glede na kakovost uvrščen udarec z nartom, vendar se je izkazalo, da ni bil nikoli uspešen.
Najmanj kakovostno se izvaja udarec z glavo, ki je bil večkrat uspešen kot pa kakovostno
izveden. Drugo predstavljajo udarci, ki so bili posebni oziroma je do strela na gol prišlo z
delom telesom, ki ga nismo statistično vodili v analizi.
Tabela 38
Delež kakovostnih in uspešnih izvedb glede na različne udarce

SNDS
NDS
Nart
Glava
Drugo

Kakovostni udarci Uspešni udarci
Frekvenca Delež Frekvenca Delež
27
64 %
14
61 %
7
17 %
6
26 %
5
12 %
0
0%
2
5%
2
9%
1
2%
1
4%

S programom SPSS smo ugotavljali povezanost načina udarca s kakovostjo. Povezanost med
načinom udarca in kakovostno izvedbo ni statistično pomembna (χ2=8,037; p=0,235) kar
pomeni, da lahko hipotezo ovržemo – vsi udarci se uporabljajo enako kakovostno.
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Najpogostejše napake pri udarcih
Notranji del stopala in najbolj pogoste napake
Tabela 39
Napake glede na del telesa pri udarcu z NDS
NDS

Stojna noga
Trup
Udarna
noga
Roke
Pogled

Brez
napak
8
9

Napake
7
6

11
14
15

4
1
0

Pri udarcih NDS je bilo največ napak pri stojni nogi in sicer je bilo 7 od 15 strelov izvedenih z
napako v stojni nogi, kot kaže Tabela 39. Najmanj napak pri udarcih NDS se pojavlja v rokah
in pogledu. Najpogostejša napaka stojne noge pri udarcih NDS je napačna postavitev,
najpogostejša napaka trupa pa je nagnjenost slednjega nazaj. Pri 75 udarcih se je pojavilo 18
napak, kar predstavlja 24 % udarcev NDS, ki so bili izvedeni napačno.
Nart in najpogostejše napake
Tabela 40
Napake glede na del telesa pri udarcu z nartom
Nart
Brez
napak
Udarna
noga
Stojna noga
Trup
Roke
Pogled

Napake
5
10
10
19
10

15
10
10
1
1

Pri udarcih z nartom je bilo največ napak pri udarni nogi in sicer je bilo kar 15 od 20 strelov
izvedenih z napako v udarni nogi. Najmanj napak pri udarcih z narti se pojavlja v rokah in
pogledu. To je razvidno tudi iz Tabele 40.
Najpogostejše napake udarne noge:
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- nedokončan udarec in udarec iz kolka
Najpogostejše napake trupa:
- nagnjen nazaj
Najpogostejše napake stojne noge:
- ni aktivno postavljena + teža ni na sprednjem delu stopala
Pri 100-ih udarcih se je pojavilo 37 napak, kar predstavlja 37 % vseh udarcev.
Udarec s SNDS in najpogostejše napake
Tabela 41
Napake glede na del telesa pri udarcu s SNDS

Stojna noga
Udarna
noga
Trup
Pogled
Roke

SNDS
Brez
napak Napake
36
39
47
47
73
75

28
28
2
0

Pri udarcih s SNDS je bilo največ napak pri stojni nogi in sicer je bilo 39 od 75 strelov
izvedenih z napako v stojni nogi, kar nam kaže tudi Tabela 41. Najmanj napak pri udarcih
SNDS se pojavlja v rokah in pogledu.
Najpogostejše napake stojne noge:
- teža ni na sprednjem delu stopala, napačna postavitev
Najpogostejše napake udarne noge:
- nedokončan udarec, udarec iz kolka
Najpogostejše napake trupa:
- nagnjen nazaj, ni nasprotne rotacije
Pri 375 udarcih je prišlo do 97 napak, kar predstavlja 26 %.
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4 Razprava
Znotraj naše raziskave je bilo največ nekakovostnih udarcev (36 %), srednje kakovostnih in
kakovostnih je bilo nekoliko manj (32 %). Glede na to, da je Liga prvakov najvišji nivo
vrhunskosti v nogometu, smo pričakovali, da bo odstotek kakovostnih izvedb najvišji.
Zavedamo pa se, da izvedbe udarcev med samo tekmo pogojujejo tudi nekateri pogoji, ki
igralcem otežujejo izvedbo udarcev. Te smo opisali že v uvodu na strani 16.
Prvi dejavnik, ki lahko pripelje do izvedbe, ki ni kakovostna (šolska) je povečana hitrost, ki
lahko vodi do manjšega zamaha udarne noge. K temu pripomore hitrost igre, ki od
posameznika zahteva čim hitrejše reakcije in pa tudi sama hitrost teka nogometaša, saj so
nadpovprečno hitri. Pomembnost hitrosti izvedbe se kaže tudi pri nagibu trupa, nekateri to
napako izničijo z bolj natančnim stikom stopala z žogo. Prilagodijo tudi kolenski sklep, ki
ostane rahlo pokrčen. Te napake smo do določene mere dopuščali. Če so bile prevelike, smo
jih označili za napako. Drugi element, pri katerem se bi lahko kakovostna izvedba razhajala z
vrhunskim nogometom, je poskok, do katerega pride med drugo fazo po stiku z žogo.
Poskoka med samo izvedbo nismo ocenili kot napako, če je izvedba udarca izpolnjevala
ostale pravilne elemente. V vrhunskem nogometu je več dejavnikov, ki vplivajo na kakovost
izvedbe udarca. V razpravi smo omenili le tiste, ki smo jih zaznali med analizo tekem NK
Maribor in smo jih označili za najpomembnejše. Pomemben dejavnik je tudi sila tekmeca, ki
vpliva na nogometaševo telo. To smo do neke meri tudi upoštevali kot olajševalno okoliščino.
Kako bi lahko odstotek kakovostnih izvedb v vrhunskem nogometu dvignili? Rezultati analize
so pokazali, da ima vrhunski nogomet še prostora za napredek. Več raziskav je potrebno
usmeriti v samo tehniko nogometne igre in v tem primeru udarce. Metodika učenja
nogometnih udarcev je pomembna tudi pri starejših selekcijah. Udarci se v praksi učijo le pri
mlajših starostnih skupinah U7, U9 in U11. Od te starosti naprej pa trenerji poudarjajo
nogometno taktiko in kondicijsko pripravo. Tudi metodika učenja udarcev ni dosledna, zato
smo jo uvodu natančno opisali (glej od strani 18 do strani 56). Pomemben dejavnik, da lahko
prihaja na tekmah do kakovostnih izvedb, pa je tudi kondicijska priprava in moč celotnega
telesa. V preteklosti so se raziskovalci ukvarjali predvsem z močjo udarne noge. Robertson in
Mosher (1985) sta ugotavljala, da je za moč udarca pomembna le moč upogibalk kolka.
Navajala sta, da so mišice kolka odgovorne za 90 % dela nog, ki ga nogometaš opravi med
samim udarcem. Raziskavo sta zaključila, da naj nogometni trening nujno vključuje razvoj
upogibalk kolka in ne nujno iztegovalk kolena. Njuna raziskava se je nanašala zgolj na udarno
nogo in ni predstavljala celotnega pristopa k preučevanju nogometnega udarca. Kasnejše
raziskave so predstavile pomembnost zgornjega dela telesa, stojne noge, stabilizatorjev trupa
in pa tudi tehnike (Lees, 2010). Pri sami tehniki, ki zanima tudi nas v tej raziskavi, pa se niso
poglobili v način udarca in spremenljivke, ki smo jih opazovali mi. Opazovali so udarec z
nartom in spremenljivke spremljali le pri tem udarcu. Med preučevanjem raziskave The
biomechanics of kicking in soccer avtorjev A. Leesa, T. Asaib, T. B. Andersenc, H. Nunomed
in T. Sterzinge pa smo ugotovili, da niso čisto razdelali načinov udarcev. Prihajalo je
predvsem do zamenjav med udarcem z nartom in sprednjim notranjim delom stopala. Udarcev
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niso ločili in so v svoji raziskavi obravnavali vse skupaj. Udarec so poimenovali »instep
kick«, kar v naši literaturi najdemo pod udarec z nartom. Pri opisu zaleta in rotaciji zgornjega
dela telesa pa se je vse skupaj nanašalo na sprednji notranji del stopala (SNDS). Torej zalet
pod kotom 45 stopinj in nasprotna rotacija trupa. Zavedamo se, da je to ena izmed prvih
raziskav, ki celostno obravnava udarec. Vključeni so že prej omenjeni segmenti udarca,
zgornji del telesa, stojna noga, stabilizatorji trupa in udarna noga. Glede na to, da imajo udarci
veliko skupnih točk, ima tudi ta raziskava smisel, vendar bi bila bolj natančna, če bi tudi
posebej definirali različne udarce, saj se aktivnost mišic, položaj telesa in tehnika udarca
vseeno razlikujejo od udarca do udarca. Njihova raziskava se je nanašala na maksimalni
udarec in sposobnost prenosa čim več energije iz telesa na žogo. Pri sami tehniki so se
ukvarjali predvsem z zaletom, pod kakšnim kotom je narejen in koliko korakov naredi
nogometaš pred udarcem. Ugotovili so, da je pri maksimalnem udarcu in dolgi podaji zadnji
korak daljši (Nolan, 2002). Zalet, pod katerim se generira največja hitrost, pa je že prej
omenjeni kot 45 stopinj (Isokawa in Lees, 1988). Za razloge, zakaj je zalet pod kotom 45
stopinj najbolj učinkovit, so navajali naslednje ugotovitve. Omogoča boljši stik z žogo, daljši
zamah udarne noge in posledično hitrejši udarec, poleg tega omogoča tudi večjo stabilnost
celotnega telesa in s tem tudi večjo natančnost udarca (Lees idr., 2010). Ukvarjali so se z
drugimi vidiki tehnike, za katere smo mi ugotavljali, da niso tako pomembni za samo
nogometno igro, saj maksimalni udarec ne prinese vedno največjega učinka znotraj
nogometne igre. Vseeno pa so ugotovitve, ki so dobre, in se bodo v naslednjih raziskavah
nadgradile. Za stojno nogo je bilo znotraj te raziskave ugotovljeno, da so sile na gleženj in
koleno stojne noge večje kot na udarno nogo (Kellis in Katis, 2007). Torej je aktivacija mišic
stojne noge večja v gležnju in kolenu kot pri udarni nogi. Stojna noga služi predvsem temu,
da stabilizira telo in lahko udarna noga udari maksimalno. Pomembna je tudi moč trupa, ki
prav tako zagotavlja stabilnost trupa pri udarcih. Raziskava Evidence of balance traininginduced improvement in soccer-specific skills in U11 soccerplayers, avtorja Ce E. idr. kaže na
to, da trening ravnotežja vpliva na boljše tehnično znanje nogometašev, kar pa vključuje tudi
same udarce. Trening ravnotežja in stabilnosti trupa je eden izmed dejavnikov, ki pozitivno
vpliva na udarce, to smo preverjali tudi sami, ko smo analizirali položaj trupa med udarci.
Raziskave omenjajo tudi zgornji del telesa, ki smo ga analizirali tudi mi (Lees, 2010), torej
pravilen položaj rok in rotacija trupa pri nekaterih udarcih.
Raziskave nam kažejo predvsem katere mišice so aktivne, kateri sklepi so najbolj obremenjeni
in usmerjajo nogometne trenerje k treningu moči, da bo nogometaš izboljšal svojo tehniko
udarca. Trening moči je zagotovo nujen pri nogometu, vendar se lahko kot sredstvo treninga z
utežmi uporablja pri starejših starostnih skupinah (U15, U17, U19). Pri mlajših pa temu
služijo druga gibanja, ki prav tako krepijo te mišice. Pozablja se predvsem na sredstvo, ki je
najbolj logično. Če mi nogometaša v mladih letih naučimo pravilne tehnike udarca, bo z
vsakim udarcem na pravilen način krepil mišice, ki so pomembne za kakovosten udarec. Torej
je pomembno, da smo pri učenju tehnike natančni pri čisto vseh starostnih skupinah in
različne udarce vseskozi ponavljamo, saj s pravilnimi udarci utrjujemo mišice nog in trupa.
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Strinjamo pa se, da je treba smiselno vključiti tudi vaje za moč nog, trupa in zgornjega dela
telesa.
Vzdržljivost se lahko znotraj nogometne tekme kaže tudi kot dejavnik pravilne tehnike
udarca. Kombiniramo učenje in ponavljanje nogometnih udarcev skozi kondicijsko pripravo
in obratno, kondicijsko pripravo skozi ponavljanje nogometnih udarcev. Sredstva za takšen
trening vzdržljivosti so pri nogometu predvsem poligoni z različnimi nogometnimi gibanji z
žogo in igralne oblike (Pocrnjič, 2016a).
Rezultati kažejo, da je kakovost tehničnih udarcev nujna za uspeh pri nogometni igri. Ni
veliko video analiz, ki bi udarce razdelile znotraj kinogramov in s pomočjo strokovnjakov
ocenjevale kakovost udarcev. Zanimivo, da se v drugih športih s takšno vrsto analiz ukvarjajo
že vrsto let. Res je, da so to predvsem individualni športi, kjer gre za analizo enega
posameznika ali pa manjše skupine. To so športi kot so gimnastika, smučarski skoki, alpsko
smučanje, tek na smučeh, plavanje, umetnostno drsanje itd. Znotraj video analize tehničnih
udarcev in učenja le teh imamo v nogometu veliko možnosti za napredek. Dejstvo je, da bi to
od trenerja zahtevalo dodatno delo. Rešitev je v celostnem pristopu, ki zajema tudi ta del
nogometne igre. Podatki naše raziskave kažejo, da je kakovost udarcev zelo pomembna za
uspešnost v nogometu, saj je bilo 54 % tehnično kakovostnih udarcev uspešnih, torej so
predstavljali zadetek in prednost moštvu. Nekakovostni udarci pa niso nikoli predstavljali
zadetka, čeprav se tudi to zgodi v nogometni tekmi, vendar mi v vzorcu 6 tekem tega nismo
opazili. Napredovanje na tem področju bi lahko predstavljalo povečanje trenerske ekipe, tudi
pri mlajših kategorijah, kjer bi lahko bil en trener poleg ostalih stvari zadolžen za snemanje in
analizo udarcev na treningih. Realna rešitev za večino trenerjev pa se skriva predvsem v
metodiki učenja, torej pravilnem prikazu in postopnem učenju udarcev skozi faze, katere smo
predstavili v uvodu in snemanje ob ponavljanju izvedb nogometašev in kasnejša video
analiza.
Analiza podatkov je pokazala, da se za udarec na vrata najbolj pogosto uporablja sprednji
notranji del stopala (SNDS). Torej je učenje tega udarca nujno. Pri samem učenju udarcev se
najpogosteje poudarja samo in le notranji del stopala (NDS). Menim, da je tudi v tem velika
rezerva – prostor za napredek, pri napredku nogometašev v kakovosti. Znotraj vseh vaj je
nujno, da trener vključuje različne udarce (SNDS, NDS, ZDS itd.). Prevečkrat se poudarja le
notranji del stopala (NDS), ki je res kot element podaje najbolj zanesljiv, vendar je tudi to
eden izmed udarcev, ki ga nogometaši v vsakem primeru osvojijo. Nogometaš mora biti
deležen različnih dražljajev, trener lahko to stori na takšen način, da znotraj najrazličnejših vaj
vključi celo paleto udarcev. Pri mlajših starostnih skupinah je teh udarcev seveda manj, ker se
še niso priučili vseh. Pri starejših selekcijah pa so to vsi udarci, katere poznamo. Na primer
znotraj igralne situacije mora trener definirati, katere udarce se bo uporabilo za podajo, daljšo
podajo, predložek in strel na vrata. Torej je nujno za trenerja, da dobro pozna vse udarce in jih
zna prikazati. Naša raziskava pa je dokazala, da je smiselno za udarec na vrata večkrat
določiti sprednji notranji del stopala (SNDS), saj je ta udarec na vrhunskem nivoju največkrat
uporabljen, kar pa je najpomembnejše, je tudi najbolj uspešen. Izmed vseh načinov udarcev je
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bilo največ tehnično kakovostno izvedenih udarcev s sprednjim notranjim delom stopala –
slednji so bili tudi največkrat uspešni (61 %). Najmanj kakovostno so bili izvedeni udarci z
glavo, izkazalo pa se je tudi, da noben od udarcev z nartom ni bil uspešen, tj. ni končal v
mreži nasprotnika.
Ekipa z večjim številom kakovostnih udarcev je na vseh tekmah bodisi zmagala, bodisi igrala
neodločeno. Na nobeni tekmi ni bila poražena ekipa z višjim številom kakovostnih udarcev.
Kakovost udarcev se je izkazala za zelo pomemben dejavnik nogometne igre. Ekipe, ki so
izvedle več kakovostnih udarcev na vrata, so bile v naši raziskavi tudi rezultatsko bolj
uspešne.
Pomembno je tudi, da trenerji uvidijo, kje je napaka in katere napake pri udarcih so
najpogostejše. Pri udarcih z notranjim delom stopala (NDS) in sprednjim notranjim delom
stopala (SNDS) se najpogosteje pojavljajo napake stojne noge. Pri notranjem delu stopala
(NDS) je najpogostejša napaka sama postavitev stojne noge, ki je preveč naprej, nazaj ali
stran od žoge. Napake pri stojni nogi se pojavljajo tudi pri udarcih s sprednjim notranjim
delom stopala (SNDS). Pri tem udarcu je najpogostejša napaka napačna porazdelitev teže, ki
ni na sprednjem delu stopala. Ta napaka se naprej zrcali tudi v napako trupa, ki je zaradi tega
nagnjen nazaj. Pri samem učenju nogometnih udarcev naj trener poudarja pravilno postavitev
stojne noge pri vseh udarcih, saj so se napake stojne noge pokazale za najbolj pogoste.
Postavitev stojne noge daje nekakšno stabilno osnovo za pravilen udarec v drugih elementih
udarca (pravilen položaj trupa, zaključen udarec udarne noge itd.). Torej naj trener oziroma
učitelj začne opis udarca po metodični lestvici s stojno nogo (Pocrnjič in Železnik, 2015). Pri
udarcu z nartom se je največ napak ugotovilo pri udarni nogi. Najpogostejši napaki sta bili
nedokončan udarec in udarec iz kolka. Najmanj napak pri vseh udarcih se je pojavljalo pri
rokah in pogledu. Iz teh podatkov lahko izluščimo, da je najbolj smiselno trenerju oziroma
učitelju dobro opisati in prikazati delovanje stojne noge in udarne noge. Prav tako je najbolj
smiselno usmerjati k pravilni izvedbi stojne in udarne noge med samo izvedbo in
ponavljanjem udarcev. Za trup smo že omenili, da je njegov pravilen položaj odvisen
predvsem od postavitve stojne noge. Postavitve rok in pogleda pa ni treba posebej opisovati in
izgubljati časa s tem, saj ostalo telo samo sledi delovanju nog in najde pravilen položaj. Za
pravilno izvedbo udarca sta pomembna predvsem stojna in udarna noga, glede na naše
podatke se je za pomembnejšo izkazala stojna noga, ki stabilizira trup, zato da lahko udarna
noga deluje maksimalno učinkovito (Kellis in Katis, 2007).
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5 Sklep
Skozi magistrsko delo smo spoznali in potrdili dejstva, ki smo jih predstavili že skozi
razpravo. Zanimivo je, da se v Ligi prvakov pojavi več nekakovostnih udarcev na vrata kot pa
kakovostnih. Za trenerje in učitelje je to sporočilo, ki ni zanemarljivo. To dejstvo nam
sporoča, da bo večja poglobljenost trenerjev v metodiko učenja udarcev (str. 19) pripeljala do
večjega odstotka kakovostnih izvedb udarcev na vrata. Analiza podatkov nas je pripeljala tudi
do dejstva, da so kakovostni udarci na vrata tudi izdatno bolj uspešni od nekakovostnih
izvedb. Ekipa z večjim številom kakovostnih udarcev je na vseh tekmah bodisi zmagala,
bodisi igrala neodločeno. Ta podatek priča o pomembnosti kakovostnih izvedb udarcev, ki
večkrat pripeljejo tudi do rezultatskega uspeha ekip. Še enkrat poudarjamo, da je pravilna
postopna metodika učenja udarcev pomembna tudi na vrhunskem nivoju, in da je porebno
vseskozi utrjevati in ponavljati pravilne izvedbe udarcev. Pri starejših selekcijah je to skozi 3.
in 4. stopnjo učenja (str. 24). Predvsem skozi igralne situacije in igralne oblike. Pomembno pa
je, da se ponavlja udarec skozi 1. in 2. stopnjo učenja tudi pri selekcijah za katere je splošno
mišljenje, da tega ne potrebujejo.
Z velikim naskokom pred ostalimi udarci se najpogosteje na vrhunskem nivoju uporablja
udarec s sprednjim notranjim delom stopala, torej ne smemo pozabiti na učenje tega udarca
(str. 42). Notranji del stopala se pri udarcih na vrata uporablja najmanj in je razvidno, da se
najbolj pogosto uporablja za podaje.
Največ napak pri udarcih na vrata se pojavlja pri stojni nogi, katere napake se zrcalijo naprej v
drugih segmentih udarca. Največkrat sta povezana napačna postavitev stojne noge na peto in
neaktivnost le te s pretiranim nagibom trupa nazaj. To se pri samemu udarcu kaže kot udarec
čez vrata.
Skozi raziskavo smo zaznali, da imajo igralci slovenskih nogometnih šol pri NK Mariboru
večji odstotek kakovostnih izvedb udarcev na vrata kot nogometaši tujih nogometnih šol. To
nam lahko sporoči, da imamo v Sloveniji eno izmed bolj dodelanih metodik učenja tehničnih
elementov oziroma v tem primeru učenja udarcev. Ugotovili smo tudi, da je NK Maribor
primerljiv v kakovosti izvedbe udarcev na vrata s tujimi klubi iz Lige Prvakov. Ni bil
najboljši, ne pa tudi najslabši v primerjavi z njegovimi nasprotniki.
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