
TRENER TENISA C

RAZVOJ IN TRENING TAKTIKE V IGRI 
POSAMEZNIKOV
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Razvijati učinkovitost igralčeve igre skozi 5 igralnih situacij in 5
temeljnih taktičnih namer: zanesljivost in natančnost (accuracy),
kontrolo časa in prostora, uporabo orožij in izogibanje
slabostim.

• Poiskati in določiti ustrezno taktiko s ciljem povečati
učinkovitost igralca glede na raven igre in starost,

• Oblikovati ustrezne vaje za razvoj igralčeve taktike,
• Pojasniti zakaj bo(do) izbrane vaje povečale taktično

učinkovitost igralca.

Kompetence
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Definicija taktike

Iz stare grščine “tak$ké“: 

Razporedi: in usmerja: vojake. 
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Taktični pojmi

STRATEGIJA – TEORIJA

TAKTIKA (PRINCIPI) – TEKMA & TEKMEC

TAKTIČNA NAMERA – TOČKE, SITUACIJE

TAKTIČNA ODLOČITEV – UDAREC
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Igralec Tekmec

Okolje
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Napadalec z 
osnovne črte Vsestranski 

igralec

Igralec servis mreža
Obrambni igralec?
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TAKTIKA ZA 
NAPREDNEJŠE 

IGRALCE
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Zanesljivost in natančnost

• Ne narediti napake,
• Prisiliti tekmeca k 

napaki.



TRENER TENISA C

Uporabi prostor

Procentni tenis:
•Velike (primerne) 
tarče,
•Manj sprememb 
smeri,
•Uporaba prostora s 
primerno hitrostjo.
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Uporabi tehniko

Procentni tenis;
•Uporabiti prostor z 
ustrezno zanesljivostjo in 
natančnostjo,
•Skrajševanje časa za 
tekmečev odziv,
•Prilagajanje taktike med 
tekmo.
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Uporaba orožij

• Povečanje pritiska na 
tekmeca (teža žoge),

• Igralni vzorci z 
variabilnostjo,

• Razvoj rezervnega 
taktičnega načrta (plan 
B). 
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Osnove procentnega tenisa
Cilj je omejiti število neizsiljenih napak:

• Natančnost/Zanesljivost/Geometrija in 
pokrivanje igrišča/Kontrola tekmeca,

• Napadalnost/Aktivnost/Hitrost,
• Odločanje/Vzorci/Dejavniki (tekmec, 

prihajajoča žoga, lasten položaj).
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Taktika za naprednejše igralce

Procentni tenis      VS     Sprejemljivo tveganje

Kreiranje                  VS                         Odzivanje 
(visok tempo)                                                              (nižji tempo)

Igralni vzorci            VS                    Variabilnost
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Taktika in tekme

• Tekmovanja in tekme so idealne (edine) situacije za
razvoj igralčeve tak_ke:

• Trener in igralec razvijata:
1. Tak_čen načrt in priprava za posamezno tekmo

(“scou_ng opponents”)
2. Analizo tekme (“char_ng”)
3. Evalvacijo po tekmi.
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Vprašanja?
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