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– Postupné zakončenie v ÚP        13 sek.

– Rýchly protiútok                       3 sek.

– Reorganizovaný útok v SP         9 sek.

– Rýchly protiútok                    6,5 sek. 

– Postupný útok                       12 sek.

– Rýchly protiútok                      7 sek.

Transitions- prechody

88% gólov padne do 10 sekúnd po získaní puku

„Transition“ do obrany– 3 sekundy 



 Zóna zastavenia puku a reagovania na strelu

 Vzdialenosť na „blafák“

 Optimálna vzdialenosť 

 “Ohnisko” streľby 

 Náhodné góly..?!

Priestory pre streľbu
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Reacting Zone

Blocking Zone Blocking Zone

”Grease Pan”



Do ktorých priestorov bránky strieľať?

Tradičný model



Nový model !!!

Do ktorých priestorov bránky strieľať?



All 3 teams
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Aká je pravdepodobnosť, že netrafíš?

Do ktorých priestorov bránky strieľať?
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“You miss 100% of the shots you never take”

„ Netrafíš 100% striel, ktoré nikdy nevystrelíš“

Wayne Gretzky

“You miss just about 100% of the shots that don’t hit the net”

„ Netrafíš asi 100% striel, ktoré netrafia bránku“

Thomas Magnusson



 Nepremýšľaj nad streľbou (kde, ako..atď.)
 Limitovaný pohľad na bránu
 Brankár do pohybu

– prihrávka
– vedenie puku

 Vytváranie „traffic“
– clonenie pred bránou
– tečovanie puku
– príprava na dorážanie
– pohyb smerom k bráne

 Znovuzískanie puku

– neočakávaná streľba
– pohotová streľba

Vytváranie streleckých príležitosti
Taktický a psychický aspekt



7%

 Nepremýšľaj nad streľbou (kde, ako..atď.)
 Limitovaný pohľad na bránu
 Brankár do pohybu

– prihrávka
– vedenie puku

Creating traffic
Limiting view of goalie
Deflections
Set for rebounds
Driving to the net

Regaining puck possession

Vytváranie streleckých príležitosti
Taktický a psychický aspekt

Sidledspass.avi
?kning sidledCopy.avi
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Využívanie streleckých príležitosti
Herne situačný aspekt (technicko-taktický)

1. Zachytenie (zastavenie) puku brankárom

2. Vyrazenie do rohu ihriska

3. Vyrazenie priamo pred seba

4. Vyrazenie mierne od seba

5. Vyrazenie ďalej od seba
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1. Dokončí každé cvičenie (hernú situáciu) – zapískanie?

2. Predchádzajúci strelec (brankár) sa podieľajú na založení ďalšie hry

3. Ďalšia akcia začína tam, kde skonči puk

4. Cvičenia len s jedným pukom

5. Začínaj cvičenia streľbou

6. Dôraz len na zakončenie – streľbu a dorážanie puku

7. Doporučené zmeny pre brankára a strelca

– Clonenie

– Tečovanie

– Súťaživosť

Trénuj tak, ako chceš hrať
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3. Ďalšia akcia začína tam, kde skonči puk
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Trénuj tak, ako chceš hrať



4. Cvičenia len s jedným pukom

Trénuj tak, ako chceš hrať



5. Začínaj cvičenia streľbou

Trénuj tak, ako chceš hrať



6. Dôraz na len zakončenie – streľbu a dorážanie puku

Trénuj tak, ako chceš hrať



7. Doporučené zmeny pre brankára a strelca

– Clonenie
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ALL 3 TEAMS (CAN, USA, SWE)
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All monitored teams
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“You miss 100% of the shots you never take”

-Wayne Gretzky

“You miss just about 100% of the shots that don’t hit the net”

-Thomas Magnusson

Drills on Swehockey: Coaches’ Corner

Download at: 
http://www.coachescorner.nu/ovningsbanken/Default.aspx

Swedish Goaltending (Målvaktspärmen)

Download at: www.coachescorner.nu

Direct link: http://www.coachescorner.nu/Sidor/Malvaktsparmen.html

Scoring on Youtube

Shoot out U 20 2007

http://www.youtube.com/watch?v=nrXQzloGXeQ

http://www.coachescorner.nu/ovningsbanken/Default.aspx
http://www.coachescorner.nu/
http://www.coachescorner.nu/Sidor/Malvaktsparmen.html
http://www.youtube.com/watch?v=nrXQzloGXeQ



