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1 UVOD 
 
Moč je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. Sila 
mišic je sila, ki nastaja na osnovi delovanja mišic kot biološkega motorja. V mišici se namreč 
kemična energija pretvarja v mehansko in toplotno energijo, pri čemer se izzove mišična 
kontrakcija (napenjanje), produkt le-te pa je mišična sila. Moč je produkt sile in hitrosti. Aktivno 
človekovo gibanje se lahko izvede ob angažiranju njegove moči. Kakšno moč bo razvil človek je 
v precejšnji meri odvisno od stopnje prirojenosti te sposobnosti, kar je v precejšnji meri odvisno 
od pojavne oblike moči in vsakega posameznika. Moč ima velik vpliv na uspešnost igranja 
košarke. Do izraza pride pri vseh skokih, doskokih, pospeševanjih, zaustavljanjih, spremembah 
smeri, v boju za prostor, podajah, metih,… Igralec, ki mu primanjkuje moči, težko postane 
uspešen, saj ta primanjkljaj le težko nadomesti, ali pa ga sploh ne more nadomestiti z drugimi 
dejavniki uspešnosti v košarki. Medicinke postajajo vse bolj priljubljen in uporaben pripomoček 
pri vadbi in so zelo vsestransko uporabne. Obstaja veliko število vaj z uporabo medicink. 
Uporabljajo jih lahko tako otroci, kot vrhunski športniki. 
 
 
2 PREDMET IN PROBLEM 
 
V članku bo predstavljena uporaba težkih žog (medicink) za razvoj moči košarkarjev mlajših 
starostnih kategorij (11-14 let). Obravnavani bodo načini in možnosti kako v trening mladih 
igralcev vplesti trening za razvoj moči z medicinkami, upoštevajoč stopnjo njihovega biološkega 
razvoja, gibalnih sposobnosti in znanja. 
 
Medicinke postajajo vse bolj popularen, uporaben in zanimiv rekvizit. Z medicinkami lahko 
vplivamo na mnoga področja kondicijske priprave. Ne le, da obstaja zelo obširen repertoar vaj z 
medicinkami, te vaje so lahko tudi zelo raznovrstne. V košarki s pomočjo medicink razvijamo 
moč, hitrost in gibljivost, ter utrjujemo in izpopolnjujemo tehniko metov in podaj. Z 
medicinkami razvijamo predvsem hitro in elastično moč rok in ramenskega obroča, pogosto pa 
tudi moč trupa in nog. Medicinke lahko uporabljamo tudi pri raznih štafetah in elementarnih 
igrah. Vaje lahko izvajamo posamezno, v dvojicah ali v skupini in v različnih vadbenih položajih 
(stoje, leže, sede, kleče…). Žoge tehtajo od 1,5 kg do 5 kg.  
 
 
3 RAZVOJ MOČI Z MEDICINKAMI V KOŠARKI 
 
3.1 UPORABA MEDICINK ZA RAZVOJ MOČI V OBDOBJU OD 11-14 LET 
 
Otroci od 11 – 14 let spadajo glede faze gibalnega razvoja v športno gibalno fazo (Dežman, et 
al., 2000; Gallahue, 1982). Ta faza zajema tri stopnje: prehodno (7-10 let) , specifično (11-13 
let) in specializirano (14 in več let). V specifični stopnji otroci prehajajo otroci v fazo pubertete. 
Zanjo je značilen hiter telesni, duševni in socialni razvoj. Zaradi hitre rasti se pojavijo prehodne 
motnje v koordinaciji. Otroci postanejo čustveno bolj labilni, zato moramo biti z njimi bolj 
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potrpežljivi in razumevajoči. Specializirana stopnja pa predstavlja vrhunec gibalnega razvoja. 
Pomembno je, da starostnih obdobij za posamezno stopnjo gibalnega razvoja ne obravnavamo 
preveč togo, saj obstaja velika verjetnost da so v vsaki starostni skupini otroci, ki delujejo na 
različnih stopnjah gibalnega razvoja. Nikakor ne moremo enačiti biološke in kronološke starosti. 
Otroci se razlikujejo ne le glede stopnje gibalnega razvoja in motoričnih sposobnostih, temveč 
tudi znanja. To nam pove, da moramo vadbo razvoja moči prilagoditi vsakemu posamezniku, 
tako da uravnavamo težo medicink, število ponovitev, trajanje odmorov med serijami… 
 
S pomočjo medicink lahko pri otrocih razvijamo tako splošno kot tudi specialno moč. Splošne 
vaje za razvoj moči naj bodo vsaj posredno povezane z gibanji v košarki. Splošna moč, ki jo 
razvijamo s temi vajami, je pogoj, da lahko učinkovito izvajamo specialna gibanja. Splošne vaje 
za razvoj moči uporabljamo prehodni in začetku pripravljalne dobe. Specialna moč, ki jo 
razvijamo z medicinkami, nam omogoča smotrno izkoriščanje sile v mišicah pri gibanjih, ki so 
značilna za košarko. Pri razvijanju specialne moči z medicinkami je pomembno, da so gibanja 
tehnično pravilno izvedena. S specialnimi vajami razvijamo predvsem hitro in elastično moč rok 
pri podajah in metih na koš.  
 
 Vaje z medicinkami je potrebno izvajati v začetnem delu treninga, ko organizem še ni 
utrujen, predhodno pa je potrebno vadeče dobro ogreti. Da se izognemo poškodbam prstov in 
zapestja pri rokovanju z medicinkami je potrebno, da vadeči obvladajo tehniko lovljenja. V 
nadaljevanju treninga pa se ga kombinira s specialnim treningom (trening tehnike meta, 
podaj…). Ob vsem tem je potrebno vadeče že takoj na začetku vadbe opozoriti, da morajo biti 
pri tovrstni vadbi vedno zbrani in jih tudi tekom vadbe ves čas opozarjati na to.  
 
Vadbo je potrebno organizirati in pripraviti zelo premišljeno, načrtno, nikakor pa ne površno. 
Zavedati se moramo, da so to mladi organizmi, ki se jim lokomotorni sistem še razvija (rast). 
Tako bi jim z nepravilno uporabo medicink na treningu – nestrokovna vadba (prepogosta 
uporaba, neprimerna teža medicink na treningu) lahko povzroči nepopravljive poškodbe na 
hrbtenici, vezeh, sklepih in mišičnem tkivu. Zato je potrebno uporabljati pri vadbi primerno 
težke medicinke, poleg tega pa je potrebno imeti tudi primerno znanje tehnike – tehnika igralcev 
mora biti v grobem že izdelana. To je še zlasti pomembno na začetku dela z medicinkami, še 
posebej z mlajšimi igralci, katere tudi obravnavamo. Vaje je potrebno izvajati z manjšim 
tempom in daljšimi odmori med serijami. Največja napaka neizkušenih trenerjev je ta, da 
sestavljajo trening z medicinkami po izkušnjah, ki so jih pridobili na treningih, ko so bili še sami 
igralci v starejših kategorijah.  
 
Da začnemo uporabljati medicinke za razvoj moči na treningih, morajo imeti otroci ustrezno 
razvito hrbtno in trebušno muskulaturo, saj le ta daje učinkovito oporo rokam in nogam pri 
izvedbi različnih vaj. Seveda lahko tudi s pomočjo medicink krepimo te mišice. Dogaja se, da 
brez razvite trebušne in hrbtne muskulature često prihaja do poškodb hrbtenice, še zlasti pri 
mlajših košarkarjih. 
 
Zakaj sploh razvijati moč pri mlajših košarkarjih? Zato, ker je moč zelo pomembna komponenta 
kondicijske pripravljenosti. Igralec, ki bo ustrezno kondicijsko pripravljen, bo lažje premagoval 
napore, ki jih zahtevajo nepredvidljive situacije med košarkarsko igro. To pa pomeni prednost 
pred ostalimi. Igralec si bo z razvijanjem moči zgradil boljše temelje – osnovo za kasnejša 
obdobja, kar mu bo omogočilo večjo učinkovitost – uspešnost v različnih situacijah. 
 
Pri vadbi z medicinkami je pomembna kontinuiteta – pogostost vadbe, to pomeni, da je treba 
vključevati to vrsto vadbe v treninge vsaj trikrat (na začetku dela z medicinkami lahko tudi 
dvakrat) na teden po petnajst minut. Bolj pogosta ali pa dlje trajajoča tovrstna vadba bi lahko 
imela kvečjemu nasprotni učinek. Tako bi ostalo manj časa za druge aktivnosti, ki imajo vsaj 
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tako pomemben vpliv na mladega košarkarja. Ne smemo zanemariti razvoja drugih gibalnih 
sposobnosti (hitrost, gibljivost, vzdržljivost…). Torej s prevelikim poudarkom na razvoj moči v 
tem obdobju, ne bi dosegli ustreznega vpliva na celovit razvoj mladega košarkarja, kar je naš 
primarni cilj pri delu z mlajšimi. Obvezno moramo po vsaki vadbi izvesti tudi raztezanje 
mišičnih skupin, ki smo jih krepili. 
 
Pri izdelavi programa za razvoj moči z medicinkami je treba, še posebej na začetku izbirati 
enostavne vaje, da se otroci privadijo na za njih nov način vadbe. Postopoma uvajamo bolj 
kompleksne, ki bodo mladega košarkarja pripeljale do realizacije njegovih potencialov. Potrebno 
je poznati lastnosti in sposobnosti posameznega košarkarja, oziroma jih je potrebno pred vadbo 
moči testirati, da lahko vaje ustrezno doziramo. Le tako lahko določimo cilje, ki jih želimo 
doseči v določenem obdobju in preverimo rezultate vadbe s primerjavo rezultatov začetnega 
(inicialnega) in končnega (finalnega) testiranja, ugotavljamo pa lahko tudi vmesna (tranzitivna) 
stanja. Tako bomo lažje na podlagi primerjav inicialnega in finalnega stanja programirali vadbo 
za razvoj moči v nadaljnje. To ne velja le pri razvoju moči z medicinkami, temveč za 
kakršenkoli transformacijski proces.  
 
Vadbo razvoja moči z medicinkami lahko organiziramo frontalno, lahko pa tudi v obliki 
krožnega treninga. O tem je pisal že Dežman (1984). 
 
V nadaljevanju so predstavljene nekatere vaje za razvoj splošne moči mlajših košarkarjev 
(Tenke, & Higgins, 1996). Pri tem bova uporabila topološki kriterij. Vaje se lahko izvajajo 
samostojno. Poleg tega pa bova predstavila še specialne vaje za razvijanje moči (Dežman, & 
Erčulj, 2000). Le-te je priporočljivo izvajati v parih. 
 
3.1.1 Mišice rok in ramen 
 
Vaja 1 
 
Razkoračna stoja z žogo v predročenju. 
Prenesi žogo na levo stran. Nato si jo 
podaj okoli trupa iz ene roke v drugo. 
Ponovitev v drugo stran. 
 

 
Vaja 2 
 
Razkoračna stoja z žogo na prsih. 
Potisni žogo v predročenje (1) zadrži 2-
3 sek., vrni žogo na prsi. 
 

 
Vaja 3 
 
Razkoračna stoja z žogo v vzročenju. 
Spusti žogo na levo ramo, vrnitev žoge 
v položaj nad glavo, spusti žogo na 
desno ramo. Vrnitev v začetni položaj. 
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3.1.2 Mišice rok in trupa 
 
Vaja 1 
 
Opora sede z nogami na žogi. 
Dvigni boke do horizontale. Vrnitev v 
začetni položaj. 
 

 
Vaja 2 
 
Opora trebušno za žogo. 
Enkrat se opri na žogo z desno, nato 
obema rokama. Potem še z levo roko. 
Vrnitev v začetni položaj. 
 

 
Vaja 3 
 
Opora sede z nogami na žogi. 
Dvigni boke in se obrni na levi bok. 
Vrnitev v začetni položaj. Ponovi na 
drugo stran. 
 

 
 
3.1.3 Trebušne mišice 
 
Vaja 1 
 
Leža na hrbtu, žoga v vzročenju. 
Dvigni žogo v predročenje in dvigni 
noge da se dotakneš žoge. Vrnitev v 
začetni položaj.  
Vaja 2 
 
Sedeči položaj z žogo na prsih. 
Spust v ležeči položaj (1). Vrnitev v 
osnovni položaj (2). 
 

 
Vaja 3 
 
Sedeči položaj z oporo na podlakteh, 
žogo držimo z gležnji. 
Dvigni noge do kota 45o (1), vrnitev v 
začetni položaj (2). 
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3.1.4 Hrbtne mišice 
 
Vaja 1 
 
Klečeči položaj za žogo z rokami v 
vzročenju. 
Predklon do opore z rokami na žogo 
(hrbet mora biti raven). Zanihaj 3 krat s 
trupom (1-3), vrnitev v začetni položaj 
(4). 

 
Vaja 2 
 
Razkoračna stoja z žogo za vratom. 
Nagib s trupom naprej (1), hrbet mora 
biti raven, vrnitev v začetni položaj (2). 

 
Vaja 3 
 
Razkoračna stoja z žogo nad glavo. 
Nagib s trupom naprej, hrbet mora biti 
raven, v tem položaju 3 krat rahlo 
zanihaj (1-3), vrnitev v začetni položaj 
(4). 
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3.1.5 Mišice nog in kolčnega sklepa 
 
Vaja 1 
 
Stoja z žogo med koleni. 
Poskoki naprej in nazaj. 
 

 
Vaja 2 
 
Stoja z žogo med gležnji. 
Poskoki naprej in nazaj. 
 

 
Vaja 3 
 
Polčep z žogo nad glavo. 
Izkorak vstran (1), vrnitev v začetni 
položaj (2). Ponovi še v drugo stran. 
 

 
 
3.1.6 Zahtevnejše vaje za mišice nog 
 
Vaja 1 
 
Čep, žogo držiš za vratom. 
4 poskoki naprej (1-4) in 4 poskoki 
nazaj (5-8). 
 

 
Vaja 2 
 
Osnoven pokončni položaj, žogo na 
prsih. 
Znižaj se do čepa (1), zadrži, dvig do 
polčepa (2), zadrži, dvig do ¼ čepa (3), 
zadrži, vrnitev v začetni položaj. 
  

Vaja 3 
 
Čep, žogo držiš na trebuhu. 
Dolg poskok naprej z ekstenzijo telesa, 
fazi leta držiš žogo v predročenju, 
doskok v začetni položaj. 
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Vaje so topološko kategorizirane. Pomembno je tudi dejstvo, da vse vaje niso primerne za vse 
otroke, temveč bodo nekatere lahko izvajali le motorično sposobnejši otroci. Vaje pa lahko tudi 
prilagajamo in s tem bodisi vajo naredimo bolj ali manj zahtevno (primer: Namesto da vadeči 
drži žogo za vratom, jo drži na prsih; pri nekaterih vajah si lahko pomagajo tudi s partnerji ali 
letvenikom…). Pri sestavi priprave na trening moramo upoštevati dejstvo, da ne smemo v dve 
vaji zaporedoma vključevati istih mišičnih skupin. 
 
3.2 PRIMERI VAJ ZA RAZVOJ SPECIALNE MOČI Z MEDICINKAMI (DEŽMAN, 

ERČULJ, 2000) 
 
Vaja 1: Podaja z eno roko od spodaj 

 
 
Vaja 2: Podaja z eno roko za hrbtom 

 
 
Vaja 3: Podaja z eno roko od strani 

 
 
Vaja 4: Podaja (met) z eno roko preko glave 

 
 
Vaja 5: Podaja z eno roko v višini ramena 
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Vaja 6: Met z eno roko nad glavo 

 
 
Vaja 7: Podaja z obema rokama od spodaj 

 
 
Vaja 8: Podaja z obema rokama pred prsmi 
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Vaja 9: Podaja z obema rokama nad glavo 

 
 
 
4 ZAKLJUČEK 
 
S tem ko bomo vplivali na razvoj moči, bomo posredno vplivali tudi na razvoj oziroma 
izboljšanje koordinacije, hitrosti, gibljivosti in preciznosti posameznega mladega igralca. Poleg 
tega bomo s tako vadbo utrjevali in izpopolnjevali tudi tehniko posameznih elementov (podaje, 
met na koš…), kar je eden od pomembnih ciljev v mlajših starostnih kategorijah. Poudariti je 
potrebno, da se morajo pred tovrstno vadbo vadeči zelo dobro ogreti, še posebej zapestja in roke, 
da ne prihaja do poškodb. Zato moramo ogrevanju pred tovrstno vadbo posvetiti še posebno 
pozornost in ne sme potekati naključno, še posebej na začetku, ko vadeči še nimajo dovolj 
izkušenj z medicinkami. Varnost naj bo pri vadbi z medicinkami vselej v ospredju. Vadeči 
morajo obvladati pravilno tehniko lovljenja žoge (medicinke) s čimer še dodatno zmanjšamo 
možnost poškodb prstov in zapestja. Za vadbo z medicinkami je torej potrebna določena stopnja 
zrelosti vadečih, predvsem pa visoka raven zbranosti in osredotočenosti na delo oz. vaje, ki jih 
izvajamo. 
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