
INDIVIDUALNO & 
EKIPNO POROČILO 

MERITEV



INDIVIDUALNO POROČILO: 
SPOSOBNOSTI



INDIVIDUALNO POROČILO: 
TELESNA SESTAVA

Komentar:
Igralčeva telesna sestava je primerna, ima zelo nizek % maščobe (8,7%) glede na svojo
telesno težo. Prav tako ima visok delež puste mase (74,46kg) in mišične mase (70,80kg).
Metabolična starost predstavlja v kakšnem stanju so notranji organi, za športnike je dobro, da
je vsaj za polovico manjša od kronološke starosti (12 – 27 let). Pomemben je tudi delež vode
(63,20%), kar kaže na dobro hidriranost igralca.



EKIPNO POROČILO

Poročilo:
V okviru tokratnega testiranja smo izvedli 4 teste. Merili smo višino odriva s skokom z
nasprotnim gibanjem (CMJ), maksimalno jakost na izometričnem počepu (Peak Force),
zmožnost pospeševanja (Sprint 30 m) in maksimalno hitrost posameznika (Top Speed).



ODRIV: SKOK Z NASPROTNIM 
GIBANJEM (CMJ)

Komentar:
Povprečna višina odriva znaša 44,5 cm, kar je nadpovprečno v primerjavi s povprečjem elitnih
igralcev. Priporočamo ohranjanje te kvalitete.



MAKSIMALNA SILA

Komentar:
Pri merjenju maksimalne jakosti pri počepu opažamo manjko te kvalitete pri več kot polovici
ekipe. Zadovoljivo povprečje, ki ga iščemo, je okoli 3500 N. Za vse igralce priporočamo razvoj
maksimalne jakosti z enostavnimi vajami, kjer je poudarek na visoki intenzivnosti in nizkem
številu ponovitev.



POSPEŠEVANJE: SPRINT 30m

Komentar:
S tem testom pridobimo podatke predvsem o zmožnosti pospeševanja posameznika. Eliten
rezultat je pod 4 sekunde. Pri igralcih, ki imajo vrednost nad 4,2 sekunde, priporočamo
dodaten trening namenjen pospeševanju. To pomeni, da jim omogočimo daljši počitek med
ponovitvami. Prav tako priporočamo uporabo foto celic za motivacijo in povratno informacijo.



MAKSIMALNA HITROST

Komentar:
Ocenili smo maksimalno doseženo hitrost z letečim štartom. Zadovoljiva vrednost je nad 32
km/h. Ocenjujemo, da imajo tukaj vsi igralci primanjkljaj, kar pomeni, da pri daljših šprintih
niso zmožni razviti oziroma vzdrževati konkurenčne maksimalne hitrosti. Priporočamo razvoj
te kvalitete pri vseh igralcih s podobnimi metodami, kot smo jih opisali pri prejšnjem testu.

Dodatno:
Za vprašanja in morebitno povpraševanje po konkretnih metodah za razvoj zgoraj opisanih
kvalitet smo vam na voljo.
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