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Od 29. do 31. julija je v Kasselu potekal 62. mednarodni kongres trenerjev (ITK)
Nemške nogometne zveze (BDFL). Približno 1.000 nogometnih trenerjev iz 30 držav
je bilo zelo navdušenih nad vsebino in so lahko sprejeli veliko pomembnih spoznanj
za trenersko delo v svojih klubih.
V skupno 21 predstavitvah, vključno s štirimi praktičnimi demonstracijami Tobiasa
Cramerja (nekdanji trener KSV Hessen Kassel), Bernda Wiesnerja (trener U19 SC
Paderborn), Jörga Daniela (trener vratnih trenerjev DFB), Damirja Dugandžiča
(športni direktor grassroots programa DFB talentov) in Verena Hagedorn
(Verbandssportlehrerin FV Middle Rhine) je kongresno temo 'Trener kot učitelj načini za izboljšanje uspešnosti v mladinskem, amaterskem in vrhunskem
nogometu', iz različnih zornih kotov podrobno približala strokovnemu občinstvu.
Najpomembnejši predavatelji v Kasselu so bili Julian Nagelsmann, Markus Weise,
Meikel Schönweitz in Daniel Niedzkowski. Tradicionalni intervjuje bil tokrat s
selektorko državne ženske reprezentance Martino Voss-Tecklenburg, okrogla miza
pa na temo 'Učinkovit trener v sodobnem nogometu - razvoj in izzivi'.

Vsi predavatelji so se strinjali: Treniranju kot osnovnI kompetencI trenerja je še
vedno namenjeno premalo pozornosti, zato mu je potrebno v izobraževanju
trenerjev dati večjo in prioritetno veljavo.
Opomba: Priložena predavanja so pripravljena s povzetkom osnovnega razmišljanja
predavatejev in lahko vsakemu od vas pomenijo neko izhodišče za razmišljanje ali
študij o tematiki, ki je bila predstavljena. Morda je bilo preveč študijskih in manj
praktičnih razpredanj, je pa dobro, da smo vsi seznanjeni v katero smer se gibljejo
razmišljanja in usmeritve in kako se s tem soočajo v nemškem nogometu.
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PREDAVANJA
1. Markus Weise: Trener, sploh znaš učiti?

Trikratni olimpijski prvak v hokeju na travi z nemško reprezentanco in nekdanji vodja
razvoja kompetenc na akademiji DFB, je navdušil več kot 1000 udeležencev s svojo
predstavitvijo.
Weise je v svojem predavanju poudaril pomen trenerja, ki poleg nogometnih
potrebuje tudi čustvene veščine. Biti izključno samo trener ni dovolj, da z ekipo
dosežete vrhunske rezultate. Trener mora biti sposoben graditi trdne odnose z
igralci. Za te odnose so značilne vrednote poštenosti, odločanja in zaupanja. To
ustvarja zdravo kulturo, ki ima za posledico najboljše rezultate za vsakega igralca in
ustvarja občutek sigurnosti. Samo tako lahko pridejo v ospredje cilji uspešnosti,
izpolnjevanje taktičnih in tehničnih zahtev ekipe in posameznika. Posledično ekipa
razvija mentalno tekmovalno stabilnost in občutek pomembnosti. Posamezni igralci
so samozavestni in pripravljeni za uspeh. Tak dosežek je zato posledica sposobnosti
in volje. Zato mora trener vsakega igralca pripeljati tako daleč, da lahko in si želi
doseči odličnost. Ker je ekipa sestavljena iz različnih osebnosti, mora trener poiskati
individualen dostop in pravi način do vsakega igralca, da bo zgradil zanesljiv odnos.
Pri obremenjujočih odnosih manjka odprtosti med igralci in trenerji, kar povzroča
umetno harmonijo. Osredotočenost pri takih odnosih je na uspeh. Cilji uspeha
ustvarjajo pričakovanja in pritisk. Igralci lahko postanejo sebični in postavljajo sebe v
ospredje. Zaradi tega postane vedenje v moštvu nestabilno in mu ne bi uspelo doseči
vrhunskih dosežkov.
Pomemben zaključek njegovega govora je bil, da bodo v prihodnosti na ravni
vrhunskih trenerjev le minimalne razlike v znanju nogometa. Vendar bodo nastale
velike razlike pri treniranju in s tem povezano uspešnosi igralcev.
Zato je za doseganje odličnosti še posebej pomembno, da se v izobraževanju
trenerjev ukvarjamo posebej na čustveni ravni.
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2. Julian Nagelsmann: Vpliv na dinamiko tekme v Bundesligi

Trener bundesligaškega kluba RB Leipzig Julian Nagelsmann je udeležencem v polni
kongresni dvorani govoril o tem, kako lahko trener vpliva na dinamiko svojega
moštva.
Za sprejemanje odločitev je odgovoren izključno trener, je dejal Julian Nagelsmann
na začetku svojega predavanja. Toda kateri dejavniki vplivajo na odločitve trenerja,
da sestavi svojo ekipo? Pomembno je kar nekaj različnih faktorjev. Za vse igralce je
najbolj pomembno zdravje in kondicijska pripravljenost. Poleg tega za različne dele
ekipe veljajo različna načela. Na primer, ofenziva naj bi vedno potekal skozi sredino,
medtem ko bi morala obramba iskati poti z globinskimi podajami po tleh. Posledica
tega so različni vzorci delovanja v različnih fazah igre.
Nagelsmann je razložil, da ima trener dve možnosti, kako vplivati na dinamiko svoje
ekipe - v času pred tekmo in med tekmo.
Pred tekmo je pomembno razviti konkreten taktični načrt in ga prilagoditi igri
nasprotniku, ki mora temeljiti na poznavanju nasprotnikovih kvalitet. Vsak trener
mora imeti informacije ali ima opravka z boljšim, šibkejšim ali enakovrednim
nasprotnikom. Iz teh spoznanj nato trener izbere svojo ekipo oz. svojih začetnih
enajst igralcev.
Vplivati na dinamiko med igro je daleč najtežje, je dejal Nagelsmann. 'To je za
trenerja vrhunstvo', pravi 32-letnik. Kot trener sprejemati odločitve med tekmo je
izjemno težko. Pri tem ima trener dve možnosti, da znova vpliva na dinamiko in igro
svoje ekipe. Lahko spremeni taktiko, na primer osnovni sistem ali pa zamenja igralca.
Ko gre za taktiko, se Nagelsmann ukvarja predvsem z osnovnim sistemom ter kako in
kje mora ekipa izvajati pritisk, če žoge ne poseduje.
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Nagelsmann menjavo igralcev razlikuje med igralci, ki so kvalitetni in tistimi, ki so
čustveno in mentalno močni. Kvalitetne igralce trener navadno zamenja, če ima
sprememba taktično ozadje. Kakovost igralca je takrat v ospredju, saj lahko bolje
izpolni taktično zahtevo. Igralec, za katerega je bolj značilna zelo visoka mentaliteta,
pošlje v igro ko smatra, da je ekipa nesigurna in potrebuje več emocionalne podpore.
Tak menjava je smiselna, saj lahko nadomestni igralec svojo energijo polarizira. Zna
pritegniti ostale igralce, nasprotnike in gledalce ter emocionalizirati svojo ekipo.
Nazadnje je Nagelsmann omenil smernice, ki se jih mora trener držati, če želi vplivati
na dinamiko svojih igralcev. Kot trener apelira, naj delujejo vedno pogumno in
samozavestno ter da pogum pokažejo tudi igralcem.
On sam rad igra napadalno in privlačno. Njegova taktika in njegove menjave zato
delujejo v skladu s temi vrednotami.
Na koncu je izpostavil tudi, da so navijači in gledalci zelo pomembni, saj "izjemno
vplivajo na dinamiko ekipe". Zanj so gledalci na stadionu odločilni za zagon. S
pogumnim, privlačnim in napadalnim razmišljanjem lahko domače navijače še bolj
potegnete na svojo stran. Ali obratno, domače navijače na tekmah na gostovanju
utišate.
3.Daniel Niedzkowski: Cilji in možnosti treniranja

Daniel Niedzkowski, vodja usposabljanja učiteljev nogometa in trener trener
reprezentance U-21, je v svojem predavanju govoril o vplivu trenerja na igralce in
moštvo.
Na začetku svojega predavanja je Daniel Niedzkowski definiral treniranje kot
spremljavo in pomoč igralcem, da pozitivno vplivajo na uspešnost ekipe. Trener mora
narediti ekipo, kateri vsak posameznik lanko in želi pomagati po svojih najboljših
močeh. Navezal se je na svojega prejšnjega govornika Markusa Weiseja, ki je pojasnil
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pomen individualnega dostopa trenerja do osebnosti vsakega igralca. Nadalje je
vodja usposabljanja učiteljev nogometa pojasnil, da je uspešnost ekipe sestavljena iz
vsote dobrih akcij igralcev.
Akcije igralcev so sestavljene iz komuniciranja, odločanja in izvajanja. V tem okviru
komunikacija pomeni komuniciranje v igri in sprejemanje informacij. S taktiko, ki jo
določi trener, lahko igralec hitreje aktivira dražljaje, ki jih ponuja igra. Bistvo
odločitve je tesno povezano z inteligenco igre in navodili, ki jih trener zahteva ter
tistim, kar je mogoče narediti v danih razmerah igre. Ali lahko igralec dejansko izvede
akcijo, ki jo je izbral, je odvisno od osvojene nogometne tehnike igralca.
Toda za učinkovito učenje je potrebna ciljna priprava. V ta namen je treba vnajprej
določiti komunikacijo tako, da po kratkem in jasnem trenerjevem navodilu (ukazu) s
klopi na tekmi, vsak igralec brez nadaljnjih razlag ve, kaj mora storiti. Niedzkowski ta
ukaz imenuje 'sidro'. Naloga trenerja je tudi v tem, da zagotovi različno komunikacijo
z igralci na različne načine, ker se vsak igralec odziva na različne vrste razlage
različno. Toda ne samo priprava, ampak tudi spremljanje tekme in analiza, na primer
z video posnetkom, je del treninga, ki je zelo pomemben.
4. Markus Hirte: Nove oblike igranja v otroškem nogometu

Drugi dan ITK v Kasselu je Markus Hirte udeležencem kongresa predstavil optimalen
sistem tekmovanja, ki bi postavil temelje za uživanje otrok v amaterske in vplival tudi
na nihov razvoj v vrhunskem nogometu. Vodja razvoja talentov DFB, želi uvesti nove
velikosti igrišč, velikost golov in velikosti moštev kot redno obliko tekmovanja v
otroškem nogometu za sezono 2021. Trenutno nove igralne oblike prehajajo v
nadaljevano pilotno fazo.
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Strokovnjak DFB Markus Hirte je bil kritičen do oblik konkurence, ki jih ponuja
združenje klubov nemške prve lige. Ker so trenutno igralna polja in goli v otroškem
nogometu preveliki, imajo igralci premalo dotikov z žogo, premalo igranj in premalo
gibanja. Zato je DFB razvil optimalno tekmovalno obliko, ki ustreza strarostnemu
razvojnemu obdobju in zahtevam otrok. Razlog za to je, da sedanja tekmovalna
oblika določa tudi strukturo in vsebino treninga. V novi obliki tekmovanja pa bi bil
poudarek na majhnih moštvih, majhnih poljih, številnih dvobojih, strelih na gol in
razvoj kreativnosti.
Na splošno nov pristop DFB sledi dvema načeloma. Kot prvo - velikost ekip in terena
raste s starostjo. Drugo: tekmovanje poteka v turnirski obliki z naraščajočimi
igralnimi polji tako, da na en tekmovalni dan poteka šest do sedem tekem na isti
lokaciji. To bi otroke naučilo sprejemati zmage in poraze. Poleg tega tak pristop
zadovoljuje otrokovo radovednost, motiviranost in spodbuja koncentracijo otrok tukaj in zdaj.
Hirte izpostavlja, da bodo tako lahko otroke obdržali v nogometu, nadarjeni pa bodo
imeli večjo možnost, da se razvijejo v vrhunske igralce, ker bodo imeli s takim
pristopom mnogo boljše individualne in skupinske možnosti za razvoj kreativnosti in
igralnih situacij. Zato je predpogoj, da se v procesu izpolnjujejo starostne zahteve
otrok, da se zagotovi primeren prostor in okolje za nabiranje izkušenj, gibanja, igre in
zadovoljstva. Nove oblike tekmovanja, ki jih je predstavil Markus Hirte, upoštevajo
zahteve po čim več igre v vseh starostnih kategorijah za VSE otroke in na vseh
položajih v igri. To se lahko zagotovi le na tekmovanjih z majhnimi ekipami, na
majhnih igriščih, ki včasu njihovega razvoja rastejo skupaj z njimi.
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5. Prof. Dr. Armin Kibele: Nestabilni treningi moči v nogometu

Prof. Armin Kibele z univerze v Kasselu je drugi dan kongresa spregovoril o
nestabilnih treningih moči v nogometu in pojasnil, zakaj je to koristen dodatek k
običajnemu treningu moči.
Dr. Kibele je v svojem predavanju najprej razložil razliko med stabilno, metastabilno
in nestabilno držo igralca. Medtem ko bi bilo treba poznati prvi in tretji izraz,
predavatelj podrobno razloži izraz metastabilno: Metastabilno ravnovesje je stanje
med stabilnim in nestabilnim ravnovesjem. V lastnostih dinamičnih sistemov se
lahko skozi notranji proces kompenzirajo motnje in vzdržujejo metastabilno
ravnovesno stanje.
Trening moči za nestabilnost lako služi krepitvi stabilizacijskih mišic. Kot primere je
dr. Kibele navedel stabilizacijo trupa ali stabilizacijo nog in kolkov s ciljanim
treningom moči. Tukaj dr.Kibele loči med običajnim, stabilnim treningom moči in
treningom nestabilnosti. Slednji po besedah predavatelja ponuja enako izboljšanje
vzdrževanje moči kot na stabilnih podlagah s tem, da so obremenitve na sklepe
manjše.
Trening stabilizacije, na primer za adduktorje, služi predvsem za preprečevanje
poškodb. Tu so lahko skozi bolj učinkovite vaje za adduktorje (na primer stiskanje
žoge (medicinke) med koleni). Trening stabilizacije je mogoče izvajati z elastičnimi
trakovi, trening za adduktorja pa tudi na stabilnih podlagah ali z utežmi na
nestabilnih podlagah, ki pa morajo biti ciljno usmerjeni. Po mnenju predavatelja
vadba v z utežmi na nestabilnih podlagah, celo pospeši pridobivanje moči.
Dr. Kibele je izpostavil, da je trening za nestabilno moč lahko le dodatek in ne more
biti nadomestek običajnega treninga moči. Trening moči za nestabilnost se primerja s
klasičnim treningom moči z enakim učinkom, vendar z bistveno manjšimi
obremenitvami. Razlog: na sklepih je manjša obremenitev. Poleg tega se z s
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treningom nestabilnosti aktivira tudi stabilno muskulaturo. Z izboljšanjem moči
nestabilnosti, se izboljša moč v nestabilnem položaju (npr.dvobojih). Poleg tega
lahko prispeva k preprečevanju poškodb adduktorjev ali dimelj.
6. Dr. Matthias Wolter: Biti dober, kadar je to pomembno

Osebni trener Matthias Wolter je drugi dan kongresa v svoji predstavitvi na ITK v
Kasselu spregovoril o pripravah za nastopanja v nogometu in v vsakdanjem življenju
ter o tem, kaj je pomembno za uspeh. Pri tem je izpostavil, da ima središčno vlogo
stres.
Wolter je v svojem predavanju začel z znanimi težavami s katerimi se v vsakdanjem
življenju srečujejo številni trenerji. Na primer, igralci ne upoštevajo navodil in tako ni
mogoče njihovega obstoječega znanja izkoristiti na igrišču, zato tudi sprejemajo
napačne odločitve. Toda kaj lahko kot trenerji storite proti temu? Po Wolterjevem
mnenju je potrebno začeti s pravilno vzgojo že pri najmlajših kategorijah, da se
nastavijo impulzi, da se probleme spremlja ter se z njimi že zgodaj sooči. To se dogaja
na primer s treningom za komuniciranja z javnostjo, timskim treningom in treningom
pod stresom. Faktor stresa igra po navedbah Wolterja, ključno vlogo.
Pomembna je ciljana, občasna podpora in vodenje impulzivnih ali letargičnih
(brezvoljnih) igralcev, pravi Wolter. Vključitev socialnih stresnih situacij v trening
pelje k temu, da se igralci bolje prilagajajo določenim situacijam in se tako poveča
njihova stresna odpornost. Zato so potrebne ciljne provokacije tudi pri treningu in v
vsakdanjem okolju. Vendar se to lahko zgodi le v dogovoru med igralcem in
trenerjem ali psihologom. V vsakem primeru pa je treba treninge in vaje pravilno
dozirati in opravljati samo v določenem obdobju, ko ni moten tekmovalni ritem.
Vedno se lahko izvajajo samo po dogovoru med igralci in trenerji.
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Osrednje vprašanje za Wolterja je: kakšni postanete, ko ste v močnem konfliktu?
Mnogi so pod stresom nagnjeni k agresiji in nasilju. Stres lahko pri ljudeh povzroči
negativne lastnosti. Nezavednega čustvenega stanja ni mogoče spremeniti z navodili
ali s postavljanjem pogojev. Zavestno pridobljena spoznanja se lahko dosežejo samo
v skladu z izkušnjami in danimi pričakovanji. Po trditvah Wolterja se lahko z visoko
obremenjajočim stresom spopademo le z rutinskimi odločitvami. Igralec se mora v
ključnih situacijah naučiti sam, avtomatično, narediti prave stvari. To se nogometaši
naučijo na treningih, na primer, ko se tudi vaje večkrat izvajajo pod stresom. Tako se
lahko naučijo do določene mere zatreti stres in panične občutke ter se konstruktivno
spoprijemajo z njimi. Toda stres nikoli ne sme biti breme za odnos med igralcem in
trenerjem. 'Če kot trener opazim, da ima nekdo slab dan, raje spregledam določene
stvari,' pravi Wolter. 'Pri sprožanju ciljane stresne situacije, je potrebna zelo velika
mera pravega občutka', je zaključil osebni trener.
7. Philipp Dahm: Individualno usposabljanje - strukturiranje in treniranje v TSG
1899 Hoffenheim

Philipp Dahm, trener za individualno vadbo v TSG 1899 Hoffenheim od leta 2016, je v
Kongresspalalasu v Kasselu razložil predhodne premisleke in predpogoje ter vsebino
posameznega treninga s pomočjo več video posnetkov.
Po besedah Philippa Dahma je individualni trening TSG trajnostni koncept za celoten
klub, od namlajših do prve ekipe. Tesno je povezan z filozofijo igre članske ekipe in
osredotočen na trening, ki ustreza starosti selekcije.
V U12 se osnovne tehnike učijo v manjših skupinah, Phlilpp Dahm pa je predstavil
osnovne elemente tehnike. Podaja in sprejem, pozornost vadbe z obema nogama ter
čim več igre na majhnem prostoru. Igralci se morajo učiti driblinga in navajanja na
nasprotnika. Manj pozornosti se namenja igri z glavo.
V U13 je treba osvojene osnovne tehnike trenirati pod vse večjim pritiskom prostora,
časa in nasprotnika.
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Prva selekcija in specializacija poteka pri mladih U14, U15 in U16. To se nato še
stonjuje pri U17 in U19, ko se igralci že usposabljajo za igro na igralnih mestih za
članski nivo.
Intenzivno individualno usposabljanje poteka tudi v kategorijah za mlajše in
profesionalne kategorije U23. Na individualnih treningih v tem obdobju se še vedno
lahko odpravlja napake, ki jih prej mogoče niso zaznali. Philipp Dahm je to
poimenoval "struktura z nogometnim igriščem".
Na koncu svojega predavanja je Filip Dahm poudaril, da nobena ekipa kot celota ne
more priti do članske ekipe, ampak le posamezni igralci in s tem je poudaril potrebo
po individualnem treningu.
8. Jörg Daniel in Damir Dugandžić: treniranje v moštvu - kako lahko trenerji skupaj
trenirajo

Jörg Daniel in Da mir Dugandžić sta spregovorila o tem, kako lahko trenerji skupaj
trenirajo ekipo in prilagodijo treniranje zahtevnosti igre.
Ko trenirajo skupaj v ekipi, več trenerjev deluje vzporedno in skupaj v eni ekipi. Po
besedah obeh govorcev to vodi do zmanjšanja obremenitve glavnega trenerja in bolj
koncentrirano delo s posameznimi igralci ali delom ekipe v treningu. Daniel in
Dugandžić sta v predavanju komentirala različne video posnetke vadbe, ki so privedli
do uspešnih iger. Daniel se je osredotočil na vadbo za obrambo, Dugandžić pa na
ofenzivo. Poudarila sta pomen pravilnega sodelovanja med trenerji, ki trenirajo
različne dele ekipe.
V ofenzivi sta čas in dinamika zelo pomembna, pravi Dugandžić. Gre za to, kdaj in
kako, na primer mora napadalec spremeniti svojo vlogo in s predvidevanjem napasti
nasprotnika kot obrambna naloga. V obrambi je Daniel prikazal različne prizore, v
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katerih so branilci nepravilno pokrivajo nasprotnika in je tako nasprotnik prišel do
zadetka.
Po mnenju obeh trenerjev je za sodelovanje ključen dejavnik dober dogovor med
glavnim trenerjem in pomočnikom. Te je potrebno opraviti pred in po treningu. Gre
za cilj treninga, prednostne naloge, jasno razporeditev vlog in metodologijo. Poleg
tega je bilo treba uskladiti pristop in druge oblike treniranja. Pri tem mora biti jasno
vidna vloga in pozicija vsakega trenerja. Oba trenerja bi morala tudi dobro razumeti
vlogo specialnih trenerjev.
Sodelovanje v treningu sta trenerja prikazala s praktično vadbo ekipe U17 KSV
Hessen Kassel.
9. Verena Hagedorn: Trener v ekipi - trener in pomočnik trenerja (predstavitev
praktičnega dela)

Verena Hagedorn je predstavila praktični del treninga, ki ga je pripravila s pomočnico
kasneje na igrišču ter se opredelila predvsem na sodelovanje glavnega trenerja in
pomočnika v treningu, ki ga opravijo skupaj na istem igrišču z različnimi cilji. Skupina
A je napadala, druga, B, pa imela žogo v posesti in bila pod pritiskom skupine A –
najprej z pasivno, kasneje aktivno.. Cilj treninga obeh ekip pa je bil učenje igra pod
pritiskom.
Kasneje sta med praktičnim prikazom na igrišču obe trenerki večkrat popravljali
posamezne igralke in dele ekipe, ki sta si jih že prej razdelili na dobro premišljen in
strukturiran način, v skladu s postavljenim sisitemom igre.
Mislim, da praktični prikaz ni bil prepričljiv, glede na predstavljen trening.
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10. Frank Engel in Sven Fikenzer: Individualni nadzor stresa v tekmah in treningu

Frank Engel, nekdanji glavni trener GDR in predsednik BDFL-Verband Nordost ter dr.
Sven Fikenzer sta drugi dan kongresa ITK v Kasselu spregovorila o individualnem
nadzoru stresa nogometašev v tekmah in na treningih.
Frank Engel je na začetku jasno povedal, da je individualen nadzor stresa zelo
zapletena tema. Zato sta z dr. Sven Fikenzer zbrala in ocenila vrsto podatkov
posameznih igralcev. Na začetku sta si najprej zastavila vprašanje, kaj mora trener
vedeti in na kaj mora biti pozoren pri povečanju obremenitve svojih igralcev. Glavni
poudarek je bil na interakciji diagnostike, nadzorom obremenitve, obvladovanju
stresa in dokumentiranju zbranih podatkov. Zbirala sta znane dejavnike stresa: vrsto
in oblike treninga, intenzivnost, kakovost izvedbe, število treningov in urnike ter
obseg treninga. Vse to z namenom povečanja atletskih zmogljivosti. Trening je moral
biti načrtovan na posameznega športnika in na sposobnosti njegovega organizma.
Pomembna je ciljno usmerjena obremenitev, tj. povečati kakovost vadbe v tako
imenovani "ciljni coni". Prav tako je pravilna regeneracija bistvenega pomena za
igralce. "Prava regeneracija je izredno pomembna," pravi Engel. Igralci morajo biti
sveži pred vsakim novim treningom ali pred vsako tekmo. Pri individualizaciji
obremenitve je uravnavanje obremenitve ključno. Ob tem dr. Fikenzer opozoril tudi
na mogoče slabo porazdelitev obremeitev. Zato se lahko začnejo pri igralcih
zdravstvene težave kot so vnetje mišic v stegnih, ekstenzorjih / fleksorjih, mečih in
adduktorjih ali vnetje ahilove tetive. Poleg tega se pojavljajo psihične težave, kot so
nejevernost, neučakanost in izguba odnosa, do tako imenovanega "drop outa".
Športne posledice so nato stagnacija zmogljivosti in upad uspešnosti med igralci.
Če povzamem, trener Frank Engel postavlja za osrednjo figuro trenerja z njegovimi
izkušnjami, znanjem in opazovanji. Tehnološka orodja, kot so GPS, video posnetki in
telemetrični podatki, omogočajo bolj objektivno oceno posamezne obremenitve
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vsakega posameznega igralca. Tudi preprosti postopki, kot sta spremljanje srčnega
utripa in spremljanje stresa vsakega posameznega igralca, pomagajo. Ti podatki
lahko trenerjem služijo pri nadzoru obremenitve in omogočajo konkretne zaključke o
obremenitvah igralcev. Vendar morajo stroški za nakup in vzdrževanje strojne in
programske opreme vedno ustrezati ekonomskim in kadrovskim možnostim kluba.
11. Prof. Dr. Schöllhorn: ponavljanje preprečuje učinkovito učenje

Prof. Dr. Schöllhorn, profesor na Inštitutu za športne vede na univerzi Johannesa
Gutenberga v Mainzu, je ITK obogatil z zelo dobro predstavitvijo svoje študije
pristopa k dodani vrednosti diferencialnega učenja.
V svojem predavanju je prof. Dr. Schöllhorn obrazložil razliko med klasičnim in
diferencialnim učenjem. Za klasično učenje so značilne ponovitve. To je v nasprotju s
pristopom diferencialnega učenja. Za diferencialni trening je značilno da ni ponovitev
in ne popravljanja napak. Kot primer diferencialnega treninga nogometa je dr.
Schöllhorn navedel strel na gol. Položaj podporne noge, udarne noge, trupa, drža
rok, zagon, žoga kot tudi cilj - bodo vedno različni po vsakem poskusu s približno 300
streli na gol. Te točke je mogoče kombinirati v številnih različicah, da bi dosegli
najboljši možni rezultat. Večje kot je število različic, bolj bo zadovoljiv rezultat.
Govornik je razložil, da mora stabilno stanje najprej postati nestabilno, da bi lahko
prešlo v boljše stabilno stanje. To je potrebno, ker je potrebno veliko energije, da se
zapusti stabilno stanje. Nasprotno pa se nestabilno stanje veliko lažje spremeniti,
zato ponuja tudi več možnosti za učenje. Iz tega je mogoče sklepati, da nestabilnost
ni napaka, ampak jo je treba namerno povečati, da bi dosegli rast učinkovitosti.
Ponavljanja sicer utrdijo stanje stabilnosti, endar to povzroči kvečjemu le rahlo
povečanje učinkovitosti, v nekaterih primerih pa celo padec učinkovitosti. Kot
razloge za ponovitve je imenoval prof. Schöllhorn 'nastajajoča varnost', ki pa uspava.
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'Nastajajoča varnost' v zvezi s taktičnimi in tehničnimi postopki zahteva le mentalno
nestabilnega igralca. Ta trening bi moral biti tako zapleten, da bo tekmovanje v
zlahka izvedljivem "okrevanju".
V povezavi s tem je prof. dr. med. Schöllhorn razlagal tudi trening diferencialne
taktike. Predlagal je, da se področje vadbe razdeli na različne cone, kjer se ne sme
igrati ali cone v katerih bi bilo treba izpolniti samo točno določene naloge. Poleg tega
je pokazal različne taktične poravnave moštva po širini in globini, da se lahko
prilagodiš različnim nasprotnikom in situacijam v igri. Po številnih drugih poskusih in
primerih svoje študije, je dr. Schöllhorn zaključil, da je stanje možganov mogoče
dolgoročno spremeniti s specifičnimi gibi, ki se uporabljajo na primer pri zdravljenju
Parkinsonove bolezno ali udarca.
12. Tobias Cramer: Sprememba vlog je pomembno orodje trenerja za učenje na
amaterskem področju

Nekdanji trener KSV Hessen Kassel, Tobias Cramer, je v svoji predstavitvi razložil,
kako je mogoče različne trenerske vloge zaznati, sprejeti in spremeniti. Poudaril je,
da je prevzemanje različnih vlog možno le, če trener ne le ostane avtentičen, ampak
tudi vedno ohrani svoj ego - s svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi.
Cramerjevo predavanje je temeljilo na osnovni ideji, da je vsak igralec edinstven in
da mora trener vedeti, kakšne strukture igralcev ima ekipe. To vključuje atletsko, pa
tudi osebnostno poznavanje igralcev. Tako bi moral trener upoštevati, da je lahko na
primer igralec po dolgem delovnem dnevu v službi ali šoli, manj uspešen v večernem
treningu, kot pa v dneh, ko lahko pride na trening spočit. Glede na to, v kakšnii
situaciji je igralec ali celotna ekipa, je potrebno, da se trener prilagaja situaciji in ima
primerno vlogo. Cramer je imenoval vloge trenerja: vzgojitelj, diktator, psiholog,
nogometni strokovnjak ali analitik, prijatelj, oče, vizionar,...
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V praktičnem delu seminarja na igrišču je Tobias Cramer predstavil vloge trenerja z
njihovimi različnimi učinki na igralce:
•

•

•

Cramer je v prvi vadbeni obliki, podaja z različnimi nalogami, prevzel vlogo
determinatorja in ekipi je dajal jasna navodila izvedbe vaje glede smeri,
števila dotikov in vrste udarca, sprejema, teka in menjave mest.
Druga oblika treninga je bila igra za držanje žoge v igri 4:4 in zunanjimi 4
igralci. Tokrat je Tobias Cramer deloval v trenerski vlogi moderatorja in
generatorja idej.
Nazadnje so mladinci U-19 KSV Hessen Kassel demonstrirali vadbeno formo
na temo napadalnega pressinga. To je bilo na položaju, ki je bil specifičen za
igro 8 : 8 na polovici igrišča, v katerem sta obe ekipi delovali kot v sistemu 44-2, z enim velikim golom in vratarjem. V tej vaji je Cramer preklapljal med
vlogo determinatorja in motivatorja - glede na situacijo na igrišču.

13. Bernd Wiesner: Pomen in metoda treniranja v NLZ SC Paderborn

Bernd Wiesner U-19 trener SC Paderborn in je v svoji predstavitvi na ITK spregovoril
o pomenu, področjih in metodologiji treniranja v centru za mladinske kadre SC
Paderborn. V svoji praktični demonstraciji je prikazal pristop induktivne poti.
Izučeni trener Wiesner je na začetku svoje predstavitve spregovoril o pomembnosti
trenerstva in ponazoril situacijo, v kateri se treniranje izvaja. Trenerji dajejo idejo
igre, ki naj bi jo moštvo igralo. Toda igralci, ki naj bi izvedli njegovo idejo igre, imajo
različne sposobnosti. Na primer – imeli so različne načine nogometnega
izobraževanja, različne kvalitete in sposobnosti, imajo osebne težave, poškodbe,...
Pomembnost trenerstva je zato poznati sposobnosti vsakega posameznega igralca,
da se bo lahko nato vse usmerjalo iz ugotovljenega začetnega stanja na želeno raven
uspešnosti. Po njegovem mnenju obstajajo različni načini in postopki za učenje in
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prenos znanja, ker imamo tudi različne vrste igralcev, različne pogoje dela. Po
njegovem mnenju je osrednji element treniranja socialno-psihološko področje.
Za prenos vsebine igralcem in za njihovo treniranje obstajata dva načina: induktivni
in deduktivni. Kadar se uporablja induktivni pristop, se igralci naučijo sami. Trener ne
daje nobenih konkretnih navodil. V primeru induktivne učne poti trener ponuja
gibalno nalogo, ki jo igralci preizkusijo, nato pa samostojno poiščejo rešitve.
Induktivni pristop zato povzroči, da igralci hitreje dozorijo, saj se v nekaterih
situacijah sami odločijo, kako uspeti.
Drugi način je deduktiven. Tu trener svojim igralcem daje natančna navodila, na
primer tekaške razdalje, število dotikov z žogo, število ponovitev,....Pri tej metodi pa
si mora vsak trener sam zastaviti vprašanje ali igralci osvojijo tisto kar so se naučili.
Vsak trener mora to videti sam. Vsak igralec najde svoj način učenja, da ponotranji in
izvede idejo trenerja, čeprav vsak igralec izvaja vajo na svoj način.
Bernd Wiesner je v svojem praktičnem prikazu na igrišču s selekcijo U15 in U16 SC
Paderborn 07 prikazal na temo 'Cilji blizu kazenskega prostora' s poudarkom na
trenerskem vedenju v obliki induktivne učne poti. Igralci se soočajo s tem, da ne
izvajajo samo treninga, ampak tudi razumejo njiegov namen. Tako rešitev
prepoznajo kot svojo in jo veliko lažje uporabijo v igri.
V drugi obliki treninga je bil poudarek na strelu z roba kazenskega prostora na gol.
Na koncu so igralci iz SC Paderborn 07 igrali 7:7 z enim dotikom, pri čemer je bilo
igrišče med in v širini 16 meterskega prostora. Goli, doseženi iz cone 14-16m od gola,
so šteli trikrat. Ves čas demonstracije je Bernd Wiesner vodil ekipo in razlagal vaje,
popravljal gibanja in tehniko vsakega igralca ter zahteval komunikacijo med igralci.

Dragoslav Stepanović legenda jugoslovanskega in nemškega nogometa, prisoten na
vseh seminarjih, vedno priljubljen ter v središču pozornosti.
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14. Meikel Schönweitz: Izzivi in priložnosti v nemškem nogometu

Glavni trener DFB U-reprezentanc Meikel Schönweitz je v svojem predavanju na
zadnji dan ITK pojasnil, kje je nemški nogomet v tem trenutku. Pokazal je tudi, kako
čas, denar in družba vplivajo na nogomet na igrišču in izven njega ter kakšni so
splošni izzivi. Pojasnil je pomen skupnega cilja vseh primerov nemškega nogometa in
ukrepov, ki jih DFB trenutno izvaja za obvladovanje izzivov v nemškem nogometu.
Nemški nogomet raste in pada. Vendar je obdobje dveh let za kvalitetno oceno
stanja in razmislek o spremembah prekratek. Če želimo znova osvojiti naslove
svetovnih prvakov, je treba dolgoročno razmišljati in v vsakdanje delo z mladostniki
vključiti vplivne dejavnike časa, denarja in družbe. Vsaka preuranjena analiza bi
ustvarila še večjo zmedo na igrišču in zunaj njega. Sposobnosti igralcev, možnosti
analize in ogled podatkov v živo o igralcih bodo povišali časovni, prostorski in
nasprotnikov pritisk na igralce na igrišču. Izven igrišča bi mediji povečali pritisk, saj bi
igralci in trenerji morali hitro sprejemati odločitve, ker bodo stalno pod
drobnogledom. Poleg tega je pomembno, da ne zanemarimo osnovne izobrazbe s
pomočjo "trend nakupovanja", temveč se nanjo osredotočimo.
'Denar je sveta vladar'. Vsi poznajo ta pregovor. Meikel Schönweitz je denarne vsote
v nogometu označil za nezdrave. Več ko je denarja, več odločitev je zaradi denarja in
ne zaradi igralcev. Običajno je v ospredju vprašanje, kaj potrebujejo igralci in trenerji.
Nato morate poiskati primerna tekmovanja in ustrezne termine. Šele na koncu
sistema stojijo vsi, ki z nogometom zaslužijo kot sponzorji ali mediji. Realnost je
videti povsem drugače. Sistem je žal na začetku.
Zaradi družbenega dogajanja, kot je pomanjkanje telesne pripravljenosti 'Playstation
generacije', igralcem manjka fizično kaljenje in so zato pogosteje poškodovani . Tudi
uživanje različnih umetnih živil poveča tveganje za poškodbe. Ker se morajo gibov, ki
so se jih otroci naučili pred tem v vsakdanjem življenju, na primer tekanje nazaj ali
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izvedbo sveče, danes otroci učiti na treningu in ostane manj časa za tehnično in
taktično usposabljanje. Poleg tega otroci niso več sposobni reševati konfliktov v
osebnem pogovoru. To zmanjšuje zmožnost konfrontiranja in discipline igralcev.
Danes so vzorniki mladih razni 'youtuberji in influencerji', katerih uspeh je le redko
povezan s trdim delom in potrpežljivostjo. Zato se trenerji soočajo z izzivom, kako se
spoprijeti s generacijo, ki nima potrpljenja, da bi trdo delala.
Za ponovno osvojitev svetovnega naslova je DFB med drugim izdelal izjavo o
športnem poslanstvu. Poleg vizije igre je bila razvita vizija treninga, katerega bistvo je
vadba in spodbujanje ustvarjalnosti. V otroškem nogometu se že vodi pilotni projekt,
ki ga je v svojem predavanju v torek pojasnil Markus Hirte. V mlajših reprezentancah
je trenerski tim vedno sestavljen iz treh vrst tipov trenerjev. Kompetence treh vrst
trenerjev so združene, da bi se dosegli čim boljši rezultati igralcev.
Prvi trener mora imeti izkušnje in znanje, kako zmagati.
Drugi trener mora obvladati načrtovanje treninga in taktične analize in tako razviti
ideje kako zmagati.
Tretji trener, ki je specialist za mladostnike, ki mora ugotoviti s kakšnimi igralci ima
opravka.
Druga možnost bi bila v kontinuiteti. Trener spremlja eno U-reprezentanco 3 leta
(U15-U17 ali U18-U20). Skozi ta cikel, ki se začne spet po treh letih, bi se trenerji
lahko prilagodili igralcem in obratno. Tako tudi pozicijska zavist ne bi več obstajala.
Nenazadnje DFB preučuje druge države kaj in kako delajo , da so uspešne, da dobijo
nove ideje za lastne reforme.
DFB se bo osredotočil na izboljšanje hitrosti igralcev kot odziv na trenutna dogajanja
v sodobnem nogometu. Na igrišču želite igralcem dati več časa z vadbo zasnove igre
in taktike ter tehnike. Preko 'team spirita' je treba posamezna dognanja uporabiti za
reševanje skupnih nalog na igrišču in zunaj njega.

Utrinek iz praktičnega dela
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15. intervju z Martino Voss-Tecklenburg – selektoko ženske reprezentance Nemčije

V intervjuju zadnjega dne kongresa je izkušeni ITK-ov voditelj Sky-ja Michael Leopold
s selektorko ženske reprezentance Martino Voss-Tecklenburg spregovoril o
svetovnem prvenstvu in ženskem nogometu v Nemčiji. Na začetku se je državni
trener z moderatorjem Leopoldom ozrl na njene začetke kot igralke: kako so jo
nekoč, ko je bila še deklica, na bazenu nogometno odkrili, a je sprva veljala za dečka,
saj je tako dobro igrala nogomet.
'Še vedno boli', je rekla Voss Tecklenburg, kar se je nanašalo na letošnjo izločitev na
ženskem svetovnem prvenstvu. Selektorka ne ocenjuje samo rezultata. Ključnega
pomena je bilo pregledati in analizirati celoten postopek, ki ga je ekipa preživela in
ga doživlja še naprej. Voss-Tecklenburg je govorila o tri do štiri letnem procesu, ki ga
izpadanje na svetovnem prvenstvu ne postavlja pod vprašaj. Vzroki za izpad se bodo
obdelali v internem krogu. Videla je tudi veliko stvari, ki so bile dobre. Vendar se še
vedno bori s tem, da kvalifikacija za olimpijske igre ni bila dosežena. 'Ta turnir nam
bo manjkal', je dejala. Izkušnja, ki bi jo lahko njena ekipa zelo dobro izkoristila.
Kje je trenutno ženski nogomet selektorka zelo dobro ve. Taktično je nemški ženski
nogomet že zelo daleč. Pomembno pa je, da se optimizira tehniko in strukturo igre
pod velikim pritiskom. Na svetovnem prvenstvu je bila igra na visoki ravni. Takih
tekem ni vedno mogoče najti na treningih ali tekmah ženske bundeslige. Selektorka
se zato ukvarja z vprašanjem, kaj moraš narediti miselno in taktično, da bi igralke
prišle v take situacije, ki bi jih zelo hitro lahko sprejemale.
Na koncu je selektorka izrazila eno željo za ženski nogomet. Želi si, da bi ženski
nogomet v Nemčiji našel ekonomsko in gospodarsko moč, ki bi podpirala ženski
nogomet, ker si to zasluži.
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16. Okrogla miza - Učinkovit trener v sodobnem nogometu - razvoj in izzivi

Za letošnjo razpravo na okrogli mizi ITC-ja je moderator Michael Leopold povabil
goste : Sandro Schwarz, Ewald Lienen, André Breitenreiter, Manuel Baum in Daniel
Niedzkowski. Z njimi se je pogovarjal o izzivih sodobnega trenerstva.
Če hočeš trenirati ljudi in obenem pa tudi voditi, potem mora trener vedeti, kako on
sam deluje, kakor tudi vsak posamezni igralec-je dejal uvodoma Ewald Lienen. Šele
takrat bi se lahko približali tem osebam in vplivali nanje. "Gre za to, da vsakič znova
premisliš in iz tega sprejmeš prave sklepe," potrjuje Sandro Schwarz. Te povratne
informacije iz celotnega njegovega okolja so za trenerja zelo pomembne. Predvsem
kot trener v Bundesligi moraš biti neverjetno prilagodljiv. To je tudi zato, ker v ekipi
igra veliko igralcev iz različnih držav, ki so različno socializirani. Pri tem trener
potrebuje zelo široko znanje in visoko stopnjo empatije.
Komunikacija je neverjetno pomembna, pravi Nidzkowski. Kot trener morate paziti,
da vsakemu igralcu omogočite enak čas za pogovore. Trenerska ekipa mora pri tem
podpirati glavnega trenerja. Pomembno je ugotoviti, kakšno je duševno stanje
igralca. Trener in njegov štab morajo vedeti, kakšno je igralčevo stanje, da se lahko
pravilno odzoveje. Zato je pomembno, da pomočnik trenerja izloči določene
informacije (npr. tiste zaupne narave). Po drugi strani pa je tudi pomembno glavnega
trenerja opozoriti, naj se pogovori z določenim igralcem, če bi kakršnokoli
spremenjeno vedenje kazalo na težave.
Poleg tega so se v pozitivnem vzdušju na okrogli mizi na kratko pogovarjali tudi o
drugih temah, povezanih s trenerstvom, kot so: vmešavanje od zunaj, opozorila za
trenerje, sodelovanje s trenerskim štabom itd.
Pripravila:
Matjaž Jakopič in Borut Jarc
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