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RAZVOJ MOČI PRI MLAJŠIH KOŠARKARJIH 
 
 
1 UVOD 

 
Poleg tehničnega in taktičnega znanja košarkarja, so zelo pomembne tudi njegove motorične 
sposobnosti, ki so osnova za uspešno izvajanje tehničnih in taktičnih nalog, s katerimi se 
košarkar srečuje. 
 
Moč je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. Vsako 
človekovo gibanje je možno le ob angažiranju njegove moči. Že v vsakdanjem življenju na telo 
nenehno delujejo zunanje sile (sila gravitacije, sila trenja, sila vztrajnosti), ki jih mora človek s 
svojo močjo premagovati. Pri košarki pa so obremenitve zaradi hitrosti izvajanja gibanja, hitrih 
sprememb smeri gibanja, skokov, doskokov, pospeševanja in sile nasprotnika pri boju za prostor, 
pri podajah in metih na koš z večje razdalje, še mnogo večje. Zato je potrebno moč načrtno 
razvijati s treningom.  
 
Povprečni koeficient prirojenosti pri moči je relativno nizek, kar pomeni, da lahko moč v veliki 
meri natreniramo (Pistotnik, 1997).  
 
Mišična moč in sila, ki ju mišica lahko razvije sta odvisni od prečnega preseka mišice 
(voluminoznosti), sposobnosti aktiviranja maksimalnega števila motoričnih enot (živčne 
inervacije), sposobnosti organizma za prenos impulzov (več je impulzov, večja je 
kontraktilnost), živčno mišične koordinacije (notranje – med mišičnimi vlakni in zunanje – med 
mišicami), energijskih kapacitet (količina ATP, KP, glikogena in drugih energijskih snovi), 
hitrosti sproščanja energije oziroma odvijanja kemičnih procesov (energijske moči), od 
biomehaničnih značilnosti opornega tkiva (gibalnega aparata), psiholoških dejavnikov 
(emocionalna stanja, motivacija), temperature, spola in starosti (Dežman, & Erčulj, 2000). 
Moč je eden od pomembnih dejavnikov hitrosti, predvsem eksplozivna moč v fazi pospeševanja, 
omogoča boljši nadzor nad mišično aktivnostjo pri koordinaciji, preciznosti in ravnotežju, 
predstavlja lokalno mišično vzdržljivost, v obliki repetetivne moči. 
 
 
2 POSEBNOSTI RAZVOJA MOČI PRI MLAJŠIH IGRALCIH 
 
Pri delu z mlajšimi kategorijami (pionirji in kadeti) je potrebno upoštevati, da njihov biološki 
razvoj še ni zaključen, zato mora biti krepilna vadba bolj raznovrstna in ne ozko specializirana 
(Pistotnik, 1997). Trening moči mora zajemati vse večje mišične skupine, uporabljamo pa 
predvsem vaje za razvijanje moči brez dodatnih bremen ali vaje z lažjimi bremeni (plezanja 
plazenja, skoki, krepilne gimnastične vaje, delo s partnerjem, lažje medicinke, lažje ročke). S 
takšnim treningom vplivamo na splošno moč celega telesa, ki je osnova za kasnejši specialni 
trening moči.  
 
Na začetku mora biti največji poudarek na krepitvi mišic trupa (trebušnih in hrbtnih). S tem 
okrepimo bazo, ki daje oporo rokam in nogam. Pomembno je, da krepimo zgornje, spodnje in 
stranske trebušne mišice. Tudi postopni razvoj osnovne moči mišic rok in še posebno nog je 
preventivnega pomena, saj s tem krepimo mišice, ki krepijo sklepe, in tako zmanjšujemo 
nevarnost poškodb sklepov, vezi in mišičnega tkiva. 
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Tak trening mora trajati najmanj 6 do 9 mesecev. Poudarek je na moči in vzdržljivosti (Dežman, 
& Erčulj, 2000). 
 
 
3 NAČELA, KI JIH MORAMO UPOŠTEVATI PRI SESTAVLJANJU 

PROGRAMA TRENINGA MOČI (DEŽMAN, & ERČULJ, 2000) 
 
• Vaje morajo biti enostavne, 
• izberemo od 6 do 12 vaj, ki zajamejo vse bistvene mišične skupine,  
• bremena morajo biti razmeroma nizka (50-75 % mejne teže), 
• število ponovitev v seriji ne sme pripeljati do izčrpanosti (do 50% maksimalnega števila 

ponovitev), 40-100 ponovitev ene vaje v celotnem programu, 
• tempo gibanja je hiter, vendar ne maksimalen, 
• odmori med serijami naj bodo dolgi (3-4 minute oziroma toliko časa, dokler pulz ne pade na 

120-130 udarcev v minuti), 
• amplituda gibanja mora biti velika, 
• v prvih dveh tednih trenirajo 2x tedensko z enako obremenitvijo, v naslednjih tednih 

povečamo število treningov na teden, vendar ne na več kot 3 na teden, 
• po približno treh mesecih zamenjamo vaje, vendar enkrat na mesec stare vaje ponovimo, 
• v prvih šestih ali devetih mesecih postopno povečujemo breme (v odvisnosti od maksimalne 

moči), število ponovitev (v odvisnosti od maksimalnega števila ponovitev), tempo izvajanja 
vaj in ustrezno zmanjšujemo odmor med serijami,  

• med vaje za moč vpletamo sprostilne in raztezne vaje. 
• Pred treningom se morajo igralci dobro ogreti (splošno in lokalno). Ne začnemo s težkimi 

vajami, temveč težavnost postopno povečujemo (prilagajanje na obremenitev). 
• Usmerjenost treniranja moči in velikost obremenitve določajo: režim mišičnega dela, 

velikost obtežitve, hitrost izvajanja vaj, število ponovitev v seriji, trajanje in značaj odmorov 
med ponovitvami in serijami, skupno število vaj na treningu. 

• Struktura gibanja v vajah za moč mora biti podobna ali enaka tisti, ki je značilna za košarko. 
Zato je osnovni režim razvijanja moči v košarki dinamičen. Ta mora biti kombiniran- 
koncentričen in ekscentričen (mišična pripoja se približujeta, mišica se krajša; mišična 
pripoja se oddaljujeta, mišica se daljša). Tak način dela je učinkovitejši, hkrati pa vpliva na 
razvoj gibljivosti, saj moramo izvesti gibanje s polno amplitudo. 

• Pri določanju zaporedja vaj damo prednost tistim, ki zajemajo večje mišične skupine, šele 
kasneje izvedemo ostale vaje, ki imajo bolj lokalni značaj. Najprej izvedemo vaje za razvoj 
mišic nog in trupa, na koncu rok in ramen. Obdelati moramo mišice ali mišične skupine na 
obeh straneh določenega sklepa ali sklepov (agoniste in antagoniste).  

• Gibe moramo izvajati z optimalno amplitudo. Samo na ta način so zagotovljeni popolna 
obremenitev mišic, ki sodelujejo v gibanju, njihov razvoj in kasneje izkoriščanje moči v vseh 
fazah gibanja. To je preventiva proti poškodbam.  

• Zaradi prilagoditvenih procesov se organizem na enake vaje in naprave prilagodi, zato 
nimajo več takega učinka kot na začetku. Ravno zaradi tega moramo tudi vaje spreminjati. 
Spreminjamo tudi obremenitev, razporeditev treniranja, metode treniranja, itd. 

• Poudarjeni del gibanja mora biti pri vajah enak ali podoben kot pri košarkarskih gibanjih. 
• Trajanje odmora je odvisno od trajanja izvajanja vaje in velikosti bremena. Čim daljši je čas 

in čim večje je breme, daljši je odmor. Na to vpliva tudi število mišic, vključenih v gibanje. 
Pri večjem številu je odmor daljši. Pri določanju odmora si lahko pomagamo tudi s pulzom 
(npr. odmor traja toliko časa, dokler pulz ne pade na 120 ud./min.). Odmori naj bodo aktivni, 
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z vajami sproščanja in samomasaže. S tem lahko za okrog 10 % skrajšamo čas obnove 
zmogljivosti. 

• Pri vadbi moči ima velik pomen tudi pravilno dihanje. To naj bo sproščeno in enakomerno. 
Zelo pomemben je ritem dihanja, ki ga prilagodimo ritmu izvajanja posamezne vaje. Vedno 
izdihnemo takrat, ko razvijamo silo oziroma dvigujemo breme, vdihnemo pa v fazi 
popuščanja oziroma vračanja v začetni položaj. Kako globok naj bo vdih oziroma izdih, je 
odvisno od mišičnega naprezanja oziroma bremena, ki ga premagujemo. Pri maksimalnem 
naprezanju je potreba po kisiku oziroma energiji večja, zato je dihanje globlje. Če dihanje 
zadržujemo, se krvni tlak poviša in srčni utrip postane neenakomeren. To lahko povzroči 
vrtoglavico ali celo izgubo zavesti.  

 
 
4 SREDSTVA ZA RAZVIJANJE MOČI 
 
Za razvoj moči uporabljamo vaje za moč, pri katerih premagujemo:  
 
• težo lastnega telesa, 
• težo telesa ali dela telesa partnerja, 
• težo zunanjega bremena. 
 
Moč lahko razvijamo le z ustrezno težkimi bremeni. Pri tem uporabljamo predvsem naslednja 
pomagala in naprave: 
 
• težke žoge, 
• male ročke, 
• velike ročke, 
• utežne plošče, 
• utežne vreče, 
• utežne pasove, 
• trenažerje na poteg ali potiskanje. 
 
Pri mlajših kategorijah je še posebno pomembno, da bremena niso pretežka, ker lahko z 
nepravilnim treningom onemogočimo skladen razvoj otroka in povečamo možnost poškodb. 
Pomembna je izbira vaj, ki morajo biti primerno izbrane glede na starost otrok in stopnjo 
telesnega razvoja.  
Glede na starost igralcev je možna uporaba različnih pomagal: (Dežman, & Erčulj, 2000) 
 
 
starost pomagalo ali naprava 
6-10 teža dela ali celega telesa 
11-13 teža dela ali celega telesa, lažje medicinke, male 

ročke in vreče 
14-15 težje medicinke, male ročke in utežne vreče, 

trenažerji za razvoj moči 
16-17 trenažerji za razvoj moči, lažje velike ročke,  
18→ trenažerji za razvoj moči, težje velike ročke 
 
5 RAZVIJANJE MOČI BREZ DODATNIH BREMEN  
 

 7



Pri mlajših kategorijah igralcev in igralk (pionirji, kadeti), ki šele začenjajo s treningom moči, je 
za razvoj splošne moči najbolj smiselno uporabljati vaje, pri katerih vadeči premagujejo težo 
lastnega telesa ali dela telesa. Izvajajo jih lahko posamezniki ali dvojice, na mestu ali v gibanju. 
Partner ima lahko pasivno ali aktivno vlogo.  
Pri nekaterih vajah si lahko pomagamo s pomožnim orodjem (klop, skrinja, letvenik, drog, 
bradlja, plezalna vrv, elastični trak…) ali uporabljamo lažja bremena. Pri tem mora biti teža 
bremena takšna, da omogoča pravilno in hitro izvedbo.  
Za najmlajše otroke, ki so vključeni v košarkarske šole, v selekcije mlajših pionirjev, pa je 
najbolj smiselno, da za razvijanje splošne moči uporabimo elementarne igre. To so lahko: 1) 
nekatere štafetne igre (poskoki z žogo, poskoki po eni nogi, tekma samokolnic, preskakovanje 
okvirjev…), 2) moštvene igre s prilagojenimi pravili in posebej določenim načinom gibanja 
(nogomet sede, kjer se lahko gibajo samo v opori ležno pred rokami), 3) borilne igre, v katerih se 
lahko uporabljajo osnovna načela borbe za pozicijo, ki je značilna za košarko (pazi na žogo, kjer 
se vadeči v omejenem prostoru in se med seboj, s telesom, skušajo izriniti iz prostora ali prisiliti, 
da se nasprotnik dotakne žoge, zadnji, ki ostane v polju je zmagovalec; ujeti ptiči, kjer so vadeči 
razdeljeni v dve skupini z osmimi ali več člani, člani ene skupine se primejo za roke in tvorijo 
krog, člani druge pa so znotraj kroga in skušajo pobegniti ven, nad ali pod rokami ter med 
nogami). (Pistotnik, 1990) 
 
5.1 VAJE ZA RAZVOJ MOČI BREZ DODATNIH BREMEN: 
 
Na spodnjih fotografijah je predstavljenih nekaj osnovnih vaj, ki so primerne za razvijanje 
splošne moči pri mladih igralcih. Muskulatura trupa predstavlja osnovo za nadaljnje razvijanje 
moči, zato je pomembno, da posvetimo dovolj časa razvoju moči trebušne in hrbtne muskulature. 
Obstaja veliko vaj, predstavila bova samo nekatere po najini izbiri: 
 
5.1.1 Vaje za upogibalke trupa 

 
Slika 1: Dviganje v polsed, z rokami v predročenju 

     
 
 Sliki 2 in 3: Dviganje v sed z dvignjenima nogama (uporabljamo skrinjo) 
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Slika 4: dviganje v sed z dvignjenima nogama (brez skrinje) 

 
 
Slike 5, 6 in 7: Zapiranje knjige z iztegnjenima in upognjenima nogama (poleg upogibalk trupa 
krepimo tudi upogibalke nog v kolku) 

 
Slike 8, 9 in 10: Dviganje upognjenih ali iztegnjenih nog v vesi na letveniku (poleg upogibalk 
trupa krepimo tudi upogibalke nog v kolku) 

 
 
Slika 11: Potiskanje nog v leži na hrbtu (poleg upogibalk trupa krepimo tudi upogibalke nog v 
kolku) 

 
 
5.1.2 Vaje za bočne upogibalke trupa 
 
Slika 12:   Križno dviganje trupa 
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Sliki 13 in 14:   Bočno dviganje trupa  

 
 
5.1.3 Vaje za iztegovalke trupa: 
 
Slika 15: Dviganje trupa v zaklon 

       
 
Slika 16: Dviganje trupa v zaklon s hkratnim dvigom nog od tal 

      
 
Sliki 17 in 18: Dviganje trupa v vodoravni položaj na švedski skrinji 

 
 
Slika 19: Dviganje bokov 

     
  
5.1.4 Vaje za iztegovalke rok v komolcu in ramenu 
 
Najpogosteje uporabljena vaja za to mišično skupino so prav gotovo sklece. Pri mlajših igralcih 
in igralkah pa lahko ta vaja povzroča veliko težav, saj morajo dvigati večino svoje teže. Zato je 
pomembno, da znamo primerno prilagoditi izvedbo vaje glede na sposobnosti skupine, s katero 
delamo. 
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Slike 20, 21 in 22: Sklece 

 
Slike 23, 24 in 25: Sklece v opori na kolenih (težavnost vaje je odvisna od kota med koleni in 
trupom) 

 
 
Slika 26: Lažja oblika manjši kot v kolčnem sklepu 

 
 
5.1.5 Vaje za upogibalke rok v komolcu in ramenu 
 
Slike 27, 28 in 29: Zgibe vmešani vesi 

 
 
Sliki 30 in 31: Naskoki v zgibo 
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5.1.6 Vaje za iztegovalke nog v kolku, kolenu in gležnju: 
 
Sliki 32 in 33: Poskoki s pritegovanjem kolen 

 
 
Slike 34, 35 in 36: Bočni poskoki z noge na nogo 

   
 
Slika 37: Dvig iz leže na trebuhu do kleka z odrivom z rokami (krepilna vaja za iztegovalke 
komolca in ramena in upogibalke kolena) 

     
 
Slika 38: Zamahi z nogo v opori na rokah (krepilna vaja za razvoj statične moči rok in trupa ter 
dinamične moči iztegovalk nog v kolku) 
 

   
 
 
6 ZAKLJUČEK 
 
Mladi košarkarji oziroma košarkarice (do 16 let) ne smejo trenirati z velikimi bremeni. Obtežitev 
pri njih mora biti takšna, da so sposobni izvesti od 8 do 20 ponovitev v eni seriji. V začetnem 
obdobju naj trenirajo moč brez dodatnih bremen, pri igralcih, katerih telesni razvoj pa se že 
zaključuje, lahko začnemo razvijati moč tudi z lažjimi bremeni na  trenažerjih. V tem obdobju 
morajo tudi osvojiti pravilno tehniko dviganja bremen. Pri učenju pravilne tehnike naj dvigujejo 
manjša bremena.   
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Negativen pojav pri treningu moči je zaostajanje razgradnih produktov razpada energijskih snovi 
v mišičnem tkivu. Med treningom je namreč mišična presnova zelo intenzivna in odpadni 
produkti, ki nastajajo ob razvoju sile in toplotne energije, se kopičijo v mišici ter jo zastrupljajo 
(pojavi se mlečna kislina). Zato moramo poskrbeti za odstranitev ostankov mišične presnove, če 
ne želimo, da bi prišlo do trajne mišične otrdelosti (mišične rigidnosti). Trajno otrdela mišica pa 
ni sposobna izvajanja hitrih kontrakcij (krčenja), niti optimalnih elongacij (raztezanja). Da bi to 
preprečili, mora vsaka vadba za povečevanje moči, poleg krepilnih vaj, vsebovati tudi raztezne 
in sprostilne vaje, s katerimi pospešimo iztiskanje krvi iz mišice in s tem ohranjamo njihovo 
elastičnost. Po treningu moramo ta postopek še izdatneje ponoviti, zelo primerna pa je tudi 
masaža (Pistotnik, 1997).  
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