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NALOGE PROSTEGA IGRALCA – LIBERA

Če smo v prvem prispevku spoznali splošne karakteristike za vse bolj odgovorne naloge 
prostega igralca oz. libera, pa bom v današnjem prispevku opredelil glavne zadolžitve, ki jih 
mora še kako dobro poznati naš prosti igralec.

V glavnem so to štiri osnovne naloge: Prva je vsekakor sprejem začetnega udarca, ki ga libero
opravlja v vseh šestih rotacijah, ko vstopa na mestu enega ali drugega centralnega blokerja. Če 
prostega igralca ocenjujemo s tega vidika, je to vsekakor velika priložnost, da ocenimo njegove 
realne možnosti, torej v primeru, da je sprejem odličen, lahko pričnemo z sestavljanjem ekipe, ki 
bo še kako odvisna od prostega igralca. V nasprotnem primeru, da imamo na igrišču libera, ki 
sprejema slabše, lahko svojim nasprotnikom damo priložnost ali zagotovimo cilj, kam usmerjati 
svoje močne servise in s tem onemogočiti dobre napadalne udarce. Ta faktor je pomemben tudi 
z drugega zornega kota oz. vidika, kajti če je pred leti, ko še nismo imeli RPS-ja, sprejem žoge 
ali morda napaka pomenila samo menjavo, pa sedaj neuspeh v tem elementu pomeni točko ali 
olajšano pridobivanje točke za nasprotno ekipo. Tudi najnovejši statistični podatki za RPS
kažejo, da cca 40-50 % točk, ki jih z napakami podarimo nasprotni ekipi, izhajajo iz slabšega 
sprejema začetnih udarcev in v nadaljevanju s slabše realiziranim napadom. Torej je pri sestavi 
ekipe še kako pomembno, da dobremu ali vsaj solidnemu prostemu igralcu dodamo dobrega 
napadalca/sprejemalca in s tem smo si še kako zagotovili kontinuiteto sprejema in seveda 
posledično zalaganje našega podajalca ali bolje organizatorja igre z uporabnimi žogami, čemur 
na koncu sledi uspešen napad.

Kot vsi dobro vemo, je prosti igralec tisti odbojkar, ki nikakor ne napada; žoge, ki je nad višino 
mreže, ne sme poslati na nasprotnikovo stran igrišča. Iz povedanega sledi, da je libero (ob tem 
da ne napada) idealen odbojkar, da ščiti lastne napadalce. Kar z drugimi besedami pomeni, da 
poizkuša na najrazličnejše načine z obrambnimi in tudi akrobatskimi prijemi reševati žoge, ki se 
od nasprotnikovega bloka ponovno odbijejo v naše polje. Torej je ščitenje druga naloga 
prostega igralca. Kaj pa tretja zadolžitev našega prostega igralca? Če smo uspeli z našim 
izborom določiti libera, ki solidno obvlada prvi dve nalogi, smo v vsakem primeru zadeli v tarčo, 
če pa nam uspe poleg dveh opisanih nalog v liberu odkriti še izvrstnega obrambnega igralca, pa 
smo poleg tarče zadeli še v črno. A o tej tretji in tudi četrti še kako pomembni nalogi, ki jo mora 
prosti igralec opravljati na tekmi, pa v tretjem nadaljevanju našega prispevka.


