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Cilji

• Razumeti pomen dolgoročnega načrtovanja za mlade 
teniške igralce,

• Prepoznati različne ravni igre,
• Razumeti kako izdelati profil igralca,
• Prepoznati igralčeve značilnosti in kompetence na 

posamezni ravni igre.
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Kaj je dolgoročno planiranje?

• Veščina oblikovati specifičen načrt za 
teniškega igralca ob razumevanju in 
upoštevanju obdobjih razvoja,

• Omogočiti celosten razvoj igralca,
• Ustvariti pogoje za doseganje igralčevih 

potencialov in dolgoročno športno 
udejstvovanje.
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Pomen dolgoročnega načrtovanja

• Meje napredka so na višji tekmovalni ravni 
zelo ozke, zato mora biti treniranje specifično 
in individualno načrtovano,

• Nadzor obremenitev, stresa in regeneracije s 
ciljem izogibanja preobremenitvam in 
poškodbam.
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Pomembni dejavniki 
dolgoročnega načrtovanja

• Razvojna (biološka) starost igralca,
• Fiziološki razvoj,
• Psihosocialni razvoj,
• Živčno mišični razvoj,
• Raven motivacije,
• Občutljiva obdobja razvoja.
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Okna priložnosti

Področje razvoja Starost igralca

Taktično-tehnični razvoj 6-12/13 let

Koordinacija 4-11/13 let

Gibljivost 4-12 let

Reakcijska in hitrost frekvence 8-14/15 let

Moč / Jakost Od 13/14 let dalje

Aerobna / Anaerobna vzdržljivost Od 13/14 let dalje
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Obdobje Značilnosti Leta

Predtreniranja Razvoj gibalnih sposobnosti in veščin 6-8

Osnovno Razvoj različnih gibalnih sposobnosti, 
veščin in taktično-tehničnih osnov 8-9

Gradilno Razvoj kondicijskih sposobnosti in 
taktično-tehničnih osnov 9-14

Prehod k vrhunskim dosežkom Razvoj specifičnih kondicijskih sposobnosti
in individualnega igralnega načina 14-16

Treniranje za vrhunske
dosežke Razvoj igre v tekmovalnih pogojih 16-19

Treniranje za najvišje dosežke Celosten razvoj in iskanje skrajnih meja
zmožnosti športnika 19 >

Razvojna obdobja
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Področja razvoja za igralce do 14 let
Kondicijsko Psihološko-

osebnostno
Taktično-
tehnično Tekmovalno Trenažno

Hitr. frek. Dvig samoz. Igranje proti
različnim igral. 
stilom

Določanje ciljev

Moč, jakost
koncentracija Servis - pritisk Več povratnih

info., določanje
vaje

Ana, aerob. 
Vzdrž.

Tekmovalnost Udarci brez
pomanklj.

Pravočasno, 
strečing

Prehrana, 
odnos do 
športa in 
trenerja
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Področja razvoja za igralce do 14 let
Kondicijsko Psihološko-

osebnostno Taktično-tehnično Tekmovalno Trenažno

Razvoj koordinacije, 
agilnosti, hitrosti

Določanje ciljev, 
samokontrola

Celosten teniški
razvoj (igralne
situacije, stili; 
dekleta?)

Izvedba ogrevanja, 
rezervacija igrišč, 
iskanje partnerja za
dvojice

Pravočasnost, 
samostojno
ogrevanje

Preventivni trening
(trup, rame), 
gibljivost

Vzpodbujanje 100% 
truda

Tehničen razvoj
sledi biološke
spremembe
(hitrost, 
prilagodljivost, 
variabilnost)

analiza tekmeca, 
priprava taktičnega
načrta, samo
analiza tekme; 
ohranjanje
pozitivnega odnosa
do tekmovanj

Sodeluje pri
postavljanju ciljev, 
povratnih
informacijah o 
treningih

Drugi športi Razvoj rutin in 
ritualov na
treningih in 
tekmovanjih

Razvoj orožij in 
odpravljanje
slabosti

Mednarodna (TE) in 
domača tekmovanja

Izvajanje dodatnih
domačih nalog
(strečing, stabilnost
trupa)

Obseg: do 8 
ur/tedensko

Obseg: do 12 ur
tedensko

Najmanj 50 tekem
posameznikov, 2-1 
razmerje zmag-
porazov

Skrb za zdrav način
življenja, ustrezno
prehrano
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Obdobja treniranja

• Pripravljalno,
- Splošno,
- Specifično,
• Predtekmovalno,
• Tekmovalno,
• Prehodno.
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Vprašanja
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PLAYER PROFILE

• Players should ideally be evaluated while 
playing a match or when in simulated 
matchplay situations

• Your notes will help your player’s goal setting
• You may want to use a numerical value based 

on a rating scale to assign an appropriate 
score
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CANDIDATES’ TASK
Other aspects to complete the 

Player Profile?
1. Tactics (game style, weapons, weaknesses, 

patterns...)
2. Technique (BIOMEC)
3. Psychological characteristics (C.O.M.E.T) 
4. Fitness level (motor & functional abilities...)
• Anthropometrical characteristics
• Player’s overall progression
• Player’s previous training load
• Parental influence
• Economical situation of player or family
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PLAYER PROFILE
Rating scale

• 9-10: Player performs the task with 
consistency and quality

• 6-8: Player can perform the task with 
reasonable quality and consistency

• 3-5: Player performs the task inconsistently 
and mostly with inadequate quality

• 1-2: Player cannot perform the task with 
either quality or consistency
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V razmislek

• Vrhunski rezultat IGRALKE dosežejo med 20.
in 24. letom, IGRALCI pa med 22. in 26.
letom.

• USPEH v tenisu pomeni uspeh v eni najbolj 
tekmovalnih športnih panog z visoko stopnjo 
konkurenčnosti – blizu 1500 igralcev na ATP 
in preko 1300 igralk na WTA jakostni lestvici.
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Poti razvoja
Obstaja veliko poti, KAKO postati zmagovalec.

1. “ČUDEŽNI” otroci: Monika Seleš, Martina Hingis, Ana 
Kournikova, Boris Becker, Andre Agassi idr. 
Značilnosti: uspešni v višji starostni kategoriji, zrelejši od 
vrstnikov, dobri pogoji za treniranje.

2. “NORMALNO” razviti: Lindsay Devenport, Jana Novotna, Pete 
Sampras, Patrick Rafter, Carlos Moya, Alex Corretja in številni 
drugi.
Značilnosti: solidni rezultati v mlajših kategorijah, hiter preboj 
v absolutno kategorijo, dobri pogoji za treniranje.

3. “ZAMUDNIKI”: Jonas Bjorkman, Tim Henman,.
Značilnosti: neopazni v mlajših kategorijah, postopna rast in 
preboj med najboljše po 20 letu.
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Občutljive faze razvoja

 

Sposobnosti, katerim je potrebno 
posvetiti pozornost 

Optimalno obdobje razvoja 

koordinacija (0) 4-11/13 let 
teniška tehnika 6-12/13 let 

gibljivost 4-12 let 
reakcijska hitrost, hitrost frekv. gib. 8-14/15 let 

moč od 13/14 let naprej 
aerobna/anaerobna vzdržljivost od 13/14 let naprej 
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Občutljive faze razvoja
• otrok ni odrasel človek
• otrok raste, zori in se uči 
• velik pomen družine in razvoj otroka
• kritični momenti v posameznih obdobjih
• adolescenca, puberteta in razvoj:

- predadolescenca 11-12 do 13-14 let
- zgodnja adolescenca 13-14 do 17-18 let
- pozna adolescenca 17-18 do 20-23 let.
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Kakšni naj bi bili cilji za mlade igralec?
Tekmovalni (velja za mlade igralce na poti k profesionalcem):

– zmaga na treh tekmah zapored
– 120-140 posamičnih tekem na leto
– 3 turnirji na mesec
– razmerje med posamičnimi dvoboji in dvojicami (2:1)
– pridobiti mednarodne izkušnje na različnih podlagah
– določeno število zelo izenačenih tekem
– usmeritev pri fantih k tekmovalnim, pri dekletih pa k 

“performance” ciljem.
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Nekateri kazalci uspešnosti

Pot uspešnega igralca poteka po naslednjih korakih:
1. uvrstitev med 5 najboljših igralcev na domači jakostni 

lestvici (do 12, 14 let)
2. uvrstitev med 20 najboljših na ETA jakostni lestvici 

(do 16 let)
3. uvrstitev med 20 najboljših na ITF jakostni lestvici (do 

18 let)
4. usmeritev k dosežkom v profesionalnem tenisu.
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Razvoj igralcev-k

Povzeto po ITF, 2002.
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3. RAZVOJ TENIŠKIH IGRALCEV

• razvoj teniških igralcev je dolgoročen proces, ki 
ni linearen ter enakomeren in se dogaja v 
določenih “skokih”

• pri tem ima velik pomen “biološka starost”
• vsako obdobje ima svoje značilnosti
• etape in obdobja razvoja bodo opisana v 

nadaljevanju
• prikazani so razični pristopi in rešitve razvoja 

teniških igralcev.
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Etape razvoja teniškega igralca

1. etapa – treniranje teniškega naraščaja
Obdobje predtreniranja (6-9 let)
Obdobje osnovnega treniranja (10-13 let)
Obdobje gradilnega treniranja (14-16 let)

2. etapa – treniranje vrhunskih tekmovalcev
Obdobje prehoda k tren. za vrhun. dosežke (14-16 let)
Obdobje tren. za vrhun. dosežke (16-19 let)
Obdobje največjih dosežkov (19 let in naprej).
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Obdobje 6 do 9 let
• obdobje predtreniranja, kjer ni ozke specializacije
• zelo primerno obdobje za šport
• pomemben razvoj tehnike, motoričnih sposobnosti (info.)
• število treningov: 2 do 4 tedensko; trajanje: 60-90’
• razmerje med teniškimi in kondicijskimi vsebinami: 50:50
• individualen teniški trening (učenje tehnike) ali skupinski (trening igralnih

situacij, kondicijski trening)
• tekmovanja: na začetku mini, midi, kasneje normalna – en niz (Round Robin)
• število tekmovanj v zadnjem letu: 30 posamičnih dvobojev na leto (Filipčič,

1996).
Obdobje od 6 do 9 let je ena izmed bistvenih faz za razvoj
celotne osebnosti mladega teniškega igralca, kajti sledi v tem
obdobju se zapišejo najgloblje.
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Obdobje 10 do 13 let
• 1. del je osnovno obdobje; 2. del: je gradilno treniranje
• NAJABOLJ primerno obdobje za učenje gibanj (Schönborn, 2002, 

Bornemann, 1993); učenje osnov tehnike mora biti zaključeno
• individualizacija in diferenciacija vadbe glede na spol
• teniški trening: cilj je popolno obvladanje tehnike; obseg:

- 2x tedensko 60 - 90 minut individualnega treninga
- 2x tedensko 90 minut skupinskega treninga
- 1x tedensko sparing tekma
- 2-3x tedensko 60 - 90 minut kondicijski trening

• kondicijski trening: cilji ostajajo enaki; periodizacija
• tekmovanja: 50 posamičnih dvobojev na leto.
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Obdobje 14 do 16 let
• obdobje največjega napredka I.; velike individulane razlike v

razvoju in problemi pri treniranju (koordinacija, pozornost idr.)
• program izvaja trenerska ekipa (teniški, kondicijski trener,

psiholog, zdravnik, fizioterapevt, maser idr.)
• teniški trening: cilj je igranje proti različnim tipom igralcev;

obseg:
- 5x tedensko 120 - 150 minut teniškega treninga
- 5x tedensko 60 - 90 minut kondicijskega treninga
- 1-2x tedensko sparing tekma

• kondicijski trening: doda se trening moči, vzdržljivosti, agilnost,
reakcijska hitrost idr.

• tekmovanja: 90 posamičnih in dvobojev dvojic na leto.
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Primer periodizacije – U14

Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar June July AugApr May

1 2 3 4 5 6 7 10 11 128 9

Rest Preparation Comp Rest Prepar Competit

Rest RestGeneral Specific Pre Co. Ge Sp ComPre

Povzeto po Mayes, 1995.
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Obdobje 16 do 18 let
• obdobje največjega napredka II.; prehod k maksimalnim

obremenitvam
• teniški trening: cilj je igranje na različnih igralnih podlagah.
• kondicijski trening: vsebine enake, uporaba različnih metod
• obseg treningov:

- 2x dnevno 90 minut teniškega treninga - 5 do 6x na teden
- 1x dnevno 90 minut kondicijskega treninga - 5x tedensko

• tekmovanja: v zadnjem letu obdobja odigrajo okrog 120
posamičnih dvobojev ter dvobojev dvojic na leto.
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Obdobje 19 let in naprej
• obdobje prehoda k maksimalnim dosežkom;
• ženske dosegajo med 20. in 23. letom, moški med 21. In 24.

letom
• nujno vključevanje strokovnjakov mejnih področij
• teniški in kondicijski trening sta prilagojena posamezniku (stil

igre, cilji, pomanjkljivosti idr.)
• obseg je odvisen od načrta tekmovanj
• tekmovanja: igralci odigrajo med 20 do 30 tekmovanj na leto

(Bornemann in sod., 1993).
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Vprašanja?

33


