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1. IZVAJANJE STRATEGIJE NZS 2015-2020
Matjaž Jaklič, vodja tehničnega sektorja NZS, trener
UEFA PRO, bo v kratkem Poročilu predstavil izvajanje
'Strategije NZS 2015-2020', ki se že drugo leto izvaja
in daje rezultate. V Poročilu bo poudarjeno predvsem
sodelovanje z ZNTS ter predstavljena nadaljnja pot za
realizacijo postavljenih ciljev na področjih
množičnosti, kvalitete, reprezentanc in pogojev dela.
Prav gotovo ste bili vsi trenerji v dosedanjem obdobju
realizacije 'Strategije' že deležni spoznanj in usmeritev na različnih področjih .

2. ANALIZA EP 2016
Simon Rožman, trener UEFA PRO in profesor
telesne vzgoje, trener članske ekipe
Domžal, bo predstavil Analizo 'Evroskega
prvenstva 2016' s svojega pogleda in
primerjavo s slovenskim prostorom.
Trendi, uspešnost in napredek
nogometne igre, ki ga je potrebno stalno
spremljati, so tudi vodilo njegovega
trenerskega
dela, ki ga trenutno postavlja v krog
najboljših in najbolj naprednih trenerjev v našem prostoru. Zato bo z zanimanjem
poslušati njegovo videnje EP 2016.

3. UVOD V PRAKTIČNI DEL
Praktični del seminarja se bo odvijal
na igrišču v Kopru pod vodstvom
mladega srbskega trenerja Daliborja
Zorka, ki vodi tudi šolanje trenerskih
kadrov v Srbiji. Izvajal se bo na
glavnem igrišču Bonifike v Kopru, z
igralci FC Kopra U19, za kar se tako
predsedniku MNZ Koper g.Bačiču kot tudi
vodstvu Nogometne akademije FC Koper
zahvaljujemo za pomoč pri realizaciji praktičnega
dela seminarja, ki bo potekal v mnogo bolj
kvalitetnih pogojih kot do sedaj. V 'Uvodu v
praktični del' bo v 20 minutah predavatelj
predstavil cilj in namen treninga, v
popoldanskem predavanju pa ga bo teoretično
še podrobneje predstavil in razložil.
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4. NATANČNOST PODAJE / IGRA S PRVO ŽOGO
Dalibor Zorko bo predstavil pomen in
vadbo igre s prvo žogo ter natančnost
podaje. Eden osnovnih elementov
sodobne nogometne igre, ki mu
morda posvečamo premalo
pozornosti, oziroma ga že pri mlajših
kategorijah obravnavamo preveč
splošno in zato površno.
Praktična predstavitev vaj, sistematike
in uporabe tega elementa v sami igri,
bo lahko koristila trenerjem vseh
kategorij za doseganje večjega
napredka kakovosti in hitrosti igre.

5. NATANČNOST PODAJE /
IGRA S PRVO ŽOGO
Predavatelj nam bo popoldne v
izčrpnem teoretičnem delu predstavil
pomembnost obravnave tega elementa
nogometne igre, pravočasnega učenja
in koristi, ki jo v sodobni nogometni igri
prinaša igralcem in ekipi prava ter
natančna podaja ob pravem času.
Gradivo bo seveda na voljo vsem
slušateljem tudi na spletni strani ZNTS.

6. VLOGA VRATARJA V SODOBNI NOGOMETNI IGRI
Packie Bonner, bivši reprezentančni
vratar Republike Irske (80 nastopov)
ter vratar s 600 nastopi za škotski
Celtic. Sedaj je inštruktor UEFE, član
tehnične komisije pri UEFA.V svojem
predavanju bo predstavil vlogo
vratarja v sodobni nogometni igri. Vsi
vemo, kako se vloga vratarja spreminja,
kaj pomeni pravi vratar za nogometno
ekipo in kako pomembno je razumeti
njegovo vlogo in naloge v moštvu. Zato smo
prepričani, da je Packie pravi naslov, ki nam bo predstavi to temo in se mu seveda že
naprej najlepše zahvaljujemo, da se je odzval našemu vabilu. Upamo, da ne bo to
njegov zadnji obisk v naši državi. Predaval bo v angleškem jeziku in potrebno si bo
priskrbeti slušalke v skladu s protokolom, ki bo predpisan.
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7. I.FAZA KONDICIJSKE PRIPRAVE V ZIMSKEM
PRIPRAVLJALNEM OBDOBJU
Branko Zupan, trener UEFA PRO in profesor telesne vzgoje, vratar državne
reprezentance in bivši selektor mlajših reprezentanc, bo v
predavanju »I. Faza kondicijske priprave v zimskem
pripravljalnem obdobju« poskušal pomagati trenerjem
pri izdelavi kvalitetnega programa za pripravo prve
faze kondicijskih priprav v klubih za pomladanski del
sezone. Predavatelj bo program izvajanja kondicijske
priprave prilagodil našem razmeram in pogojem v
zimskem obdobju, predstavil pa bo zahteve tako za
profesionalno ekipo kot za amaterska in mladinska moštva.
Predavanje bo aktualno posebno za obdobje, ki je pred
vsemi trenerji v mesecu januarju.

8. KAKO NAPREJ?
Ervin Čurlič, priznani dolgoletni športni novinar in tudi naš
kolega trener, bo vodil razgovor na sceni z uglednimi
gosti – Bojanom Prašnikarjem, Oliverjem Bogatinovom,
Marinom Bloudekom, Matjažem Jakličem in Packie
Bonnerjem na temo 'Kako naprej'. Gre za izvajanje
postavljene 'Strategije NZS', kako jo vidijo, občutijo in kaj
bi bilo potrebno še narediti, za njeno hitrejše in bolj
učinkovito izvajanje. Ob tem bomo izkoristili tudi
prisotnost Packie Bonnerja, da bo dal primerjavo in
morda kakšne ideje iz pogledov UEFE oziroma Rep.Irske,
kjer je bil kar nekaj časa tudi tehnični direktor FAI. Prav
gotovo bo zanimivo prisluhniti različnim okoljem in
mnenjem.

8. ANALIZA EP 2016 Z
VIDIKA VRATARJEV
Packie Bonner je bil eden od tehničnih opazovalcev UEFE na
tem evropskem prvenstvu in pripravljalec Tehničnega
poročila UEFE. Zato je neposredno opazoval večino tekem in
njegov doprinos k 'Tehničnemu poročilu UEFE' je bil izjemno
velik. Zato ima njegovo predavanje posebno težo, saj bomo
neposredno dobili informacije od priznanega strokovnjaka in
mu lahko tudi zastavljali vprašanja. Tako priložnost je treba
izkoristiti, saj ni pogosta. Zato pripravite vprašanja!
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9. PSIHOLOG V KLUBU – POSEBNOST, NUJA ALI
MOTNJA
Robert Misja, psiholog in trener PRO,
sodeluje z kar nekaterimi nogometnimi klubi
ter mladimi reprezantancami NZS na področju
psihološke priprave. Psiholog je sestavni del
strokovnega štaba v vseh večjih klubih in v
vseh športnih panogah. Pri nas se še ni
uveljavil, ker je razširjeno napačno
razmišljanje in se poraja odpor, predvsem iz
razloga, ker se delo psihologa zamenjuje z
delom psihiatra. Zanimivo predavanje našega
kolega, bo prav gotovo marsikomu ponudilo
odgovor na vprašanja, ki so zastavljena v
naslovu predavanja.

10. DIAGNOSTICIRANJE IN ZDRAVLJENJE POŠKODB PRI
NOGOMETAŠIH
Dr. Matjaž Vogrin, je že vrsto let zdravnik naše A nogometne reprezentance. Velik
strokovnjak, ki se se ukvarja tudi z raziskovalnim delom in
poškodbami športnikov. Njegovo predavanje
»Diagnosticiranje in zdravljenje poškodb pri
nogometaših« ima namen informirati trenerje za
pravočasno in strokovno ukrepanje ob poškodbi
nogometaša. Različne vrste poškodb zahtevajo
različne posege in tretmaje. Določi pa jih lahko le
zdravnik, ki predpiše tudi potrebno terapijo. Ob
pravilnem in hitrem diagnosticiranju poškodbe se
zmanjša tudi čas vrnitve nogometaša na igrišče.

11. KAKO NAREDITI IGRO HITREJŠO
Ervin Čurlič bo ob zaključku seminarja vodil pogovor s
strokovnjaki - trenerji, na temo 'Kako narediti igro
hitrejšo'. Zdenko Verdenik, Simon Rožman, Iztok Kavčič,
Darko Milanič, Ranko Stojič - bodo odgovarjali
na vprašanja, kaj in kje se lahko naredi, da bomo gledali
hitrejši in bolj napadalen nogomet, ki je zanimiv za
gledalce. Kaj to pomeni za proces mladih igralcev,
njihovo vadbo in vzgojo. Je potrebno kaj spremeniti - kje in
kako? Bomo videli, kakšne odgovore bomo dobili !
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