Joye MC NELIS

PRILAGODLJIVA CONSKA PRESING
OBRAMBA
1 UVOD
Joye Mc Nelis je bila trenerka na univerzi v Memphisu. Od leta 1995 do 1999
je vodila žensko ekipo omenjene univerze in z njo dosegla 62 zmag in 52
porazov. V sezoni 1998/99 se je njena ekipa uvrstila v zaključni del tekmovanja
v ligi NCAA. Agresivna igra z veliko gibanja po igrišču je njeni ekipi prinesla
dokaj uspešne rezultate.
Idejo za igranje prilagodljive (match up) conske presing obrambe 1-2-1-1 je
prišla po tem, ko je na prvih treningih z novo ekipo opazila, da so igralke slabe
strelke od daleč. Vedela je, da bodo morale doseči kar največ košev s številčno
premočjo, sicer se jim ne piše nič dobrega. Vsak dan so trdo trenirale in v tej
sezoni dosegle 12 zmag, medtem, ko so leto prej zmagale le šestkrat.
Osnovna načela njene presing obrambe:
-

Hitra osnovna postavitev celotne obrambe (vseh 5 igralk).
Komunikacija (zaradi gibanja žoge in napadalk je komunikacija zelo
pomembna).
Spusti se v prežo.
Spravi napadalko v brezizhoden položaj (dvignjena glava, roke v zraku,
igralko blokiraj s telesom).
Žogo imej vedno pred seboj (bodi za linijo žoge).
Zadnji dve igralki v presingu se morata pravilno postavljati v prostor
(tvoriti morata trikotnik med sabo in dvema napadalkama, ne smeta biti v
liniji z njima).
Igralko z žogo usmeri k bočni liniji in ji ne pusti prenašati žogo po sredini
igrišča.
Če se izgubiš, se vrni nazaj.
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Slika 1: Osnovna postavitev
Obrambna igralka 5 je naša najvišja in
hkrati najslabša atletinja. Obrambni
igralki 3 in 4 sta najboljši atletinji.
Obrambna igralka 1 je organizatorka
igre. Postavljala naj bi se na stran
žoge. Obrambni igralki 1 in 5
dovolita podajo v igrišče, takoj po
tem pa podvojita napadalko z žogo.
Obrambna igralka 2 je v sredini. Če je
žoga podana na drugo stran, podvajata
obrambni igralki 2 in 5, soigralka 1 pa
se pomakne v sredino.

Slika 2: Vaja za tri prednje obrambne
igralke
Igrajo tri obrambne igralke in tri
napadalke. Ko napadalka 1 sprejme
podano žogo, jo obrambni igralki 1 in
5 podvojita, obrambna igralka 2 pa se
vrne v sredino in poskuša preprečiti
podajo proti napadalki 3. Postavlja se
tako, da izgleda napadalka 3 prosta,
vendar ni. Cilj obrambe je, da žoga ne
gre naprej v sredino, temveč le levo
ali desno.
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Nadaljevanje gibanja
Slika 3:
prednjih treh obrambnih igralk
Napadalka 1 poda žogo z odbojem od
tal (pomemben detajl, če te takoj
podvajajo) napadalki 2, le-ta pa vodi
žogo vstran. Obrambni igralki 5 in 2
stečeta proti njej in podvojita
(obrambna igralka 5 ji zapre prodor v
sredino, obrambna igralka 2 pa prodor
ob bočni črti). Obrambna igralka 1 se
pomakne nazaj v sredino in ima enako
nalogo kot pri skici 2 obrambna
igralka 2.
Slika 4: Postavitev treh obrambnih
igralk proti štirim napadalkam
Če se žoga spet vrne k napadalki 1, se
obrambne igralke spet zavrtijo nazaj v
začetni položaj (obrambni igralki 1 in
5 podvojita napadalko 1, obrambna
igralka 2 se pomakne v sredino). To je
zelo naporno delo za obrambne
igralke, zato morajo biti dobro
kondicijsko pripravljene.
Nekateri trenerji postavijo napadalke
tako, kot je prikazano na sliki 4.
Obrambni igralki 1 in 5 podvojita
napadalko z žogo. Obrambna igralka
2 pa se pomakne v sredino in
preprečuje podajo na 3 in 4. Obrambni
igralki 1 in 5, ovirata podajo v globino
(počasna podaja ali podaja v loku), saj
jo je drugače težko prestreči.
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Slika 5: Tvorba trikotnikov.
Obrambni igralki 3 in 4 morata
oblikovati trikotnik med dvema
napadalkama. Napadalki 1 in 2 imata
žogo in jo izmenično podajata eni od
treh napadalk 3, 4 in 5. Obrambni
igralki poskušata žogo izbiti ali
prestreči.
Zamenjamo
ju,
ko
prestrežeta 6 žog. V tej vaji je še zelo
pomembna
komunikacija.
med
obrambnima igralkama.

Slika 6: Gibanje zadnjih dveh igralk
pri prenosu žoge z ene strani na drugo
Pri tem prenosu žoge se obrambna
igralka 3 vrne v svojo obrambno
polovico, medtem ko se obrambna
igralka 4 pomakne proti sredini
igrišča. Trenerka Mc Nelisova
zagovarja takšno postavitev, saj trdi,
da ni dobro kadar sta dve obrambni
igralki pomaknjenih globoko v svojo
obrambno polovico. Poleg tega pa želi
imeti 4 obrambne igralke na strani
žoge.
Zelo
pomembna
je
komunikacija med sprednjimi in
zadnjimi obrambnimi igralkami. Na to
jih je potrebno na treningih nenehno
opozarjati.
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Slika 7: Osnovna postavitev celotne
obrambe
Obrambni igralki 1 in 5 podvojita
napadalko, ki sprejme žogo v igrišču.
Obrambna igralka 2 se postavi tako,
da preprečuje neposredno podajo
napadalki 3. Hkrati je postavljena
tako, da lahko v kratkem času pride
do napadalke 2, ki dobil podano žogo
od napadalke 1. Takrat obrambna
igralka 3 otežuje morebitno podajo v
loku proti napadalki 3 in jo poskuša
prestreči. Hkrati je postavljena tako,
da lahko prestreže dolgo podajo proti
napadalki 4. Če se napadalka 4
pomakne naprej, ovira podajo proti
njej obrambna igralka 4, ki pazi še na
dolgo prečno podajo proti napadalki
5.
Slika 8: Prerazporeditev obrambnih
igralk po podaji napadalki 2
Obrambna igralka 2 steče proti
napadalki z žogo in ji preprečuje
prodor ob bočni črti. Medtem se ji
približa tudi obrambna igralka 5, ki ji
zapre pot v sredino. Obrambna igralka
1 se pomakne nazaj v sredino.
Obramba igralka 4 se dvigne proti
sredini in tvori t.i. trikotnik (glej sliko
5). Obrambna igralka 3 se hkrati
pomakne globoko nazaj v obrambno
polovico.
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Slika 9: Vrtenje obrambnih igralk pri
pobegih ob bočni črti
Napadalka 2 prebije obrambo po
boku. Obrambna igralka 4 steče proti
njej in jo zaustavi. Medtem jo dohiti
obrambna igralka 2 in jo podvoji. To
je znak, da obrambna igralka 1 hitro
steče v trapez (zadnja obramba črta).
Obramba igralka 3 se pomakne bolj
proti boku igrišča na strani žoge,
obramba igralka 5 pa steče v sredino
in prevzame naloge, ki bi jih imela
soigralka 1, če ne bi prišlo do pobega
napadalke. V tej situaciji je obrambna
igralka 2 v prvi obrambi črti,
obrambni igralki 4 in 5 v drugi,
obrambni igralki 3 in 1 pa v tretji in
četrti obrambni črti v razporeditvi 1-21-1.
Zelo pomembno vlogo ima obrambna
igralka 5. Napadalka z žogo namreč
vidi prosto soigralko 3 in ji žogo
poda, ne vidi pa, da se obrambna
igralka 5 vrača v sredino, zato lahko
žogo prestreže.
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Slika 10: Gibanje obrambnih igralk
kadar je bila žoga podana na drugo
stran igrišča
Obrambna igralka 5 ovira napadalki z
žogo 1 prodor ob bočni črti, obrambna
igralka 2 pa prodor ali podajo v
sredino. Obrambna igralka 4 se
pomakne v sredino in ovira podajo
proti napadalki 3. Hkrati je
pripravljena, da steče v trapez, če bi
uspela
povratna
podaja
proti
napadalki 2. Obrambna igralka 1 steče
naprej in ovira podajo proti
napadalkama 4 in 3. Obrambna
igralka 3 se vrne nazaj na črto prostih
metov in pazi na morebitne podaje v
loku proti napadalki 5 oziroma 4.
Slika 11: Gibanje obrambnih igralk
ob bočni črti
Obrambna igralka 1 prehiti napadalko
z žogo 4 in ji zapre prodor ob bočni
črti. Obramba igralka 5 se približa
napadalki in jo ovira ali podvoji.
Obrambna igralka 3 se pomakne v
smeri žoge. Soigralka 4 se vrne v
sredino do črte prostih metov in pazi
na podajo v loku proti napadalki 5 ali
njeno morebitno pretekanje na stran
žoge. Obrambna igralka 2 ovira
podajo proti napadalkama 1 ali 3.
Po neuspešnih poskusih prestrezanja
žoge obrambne igralke preidejo v
osebno obrambo.

7

3 LITERATURA
Mc Nelis, J. (1999). Match-up press. Champaign: Sagamore Publishing (USA
coaches clinics, 6, 169 – 176).
Prevedel in priredil Matic Vidic.

8

