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Číslo tréningovej jednotky: 16 Kategória: Prípravka – 5. ročník  
Dátum:  September Počet hráčov: 24 + 3 
Zameranie tréningu:  

• korčuliarska obratnosť 
• herné činnosti jednotlivca 

 

Dĺžka tréningu: 60 minút 
Počet trénerov na ľade: 3 (2) 

   
ÚVODNÁ ČASŤ 

 
 

• spoločný zraz, pozitívna motivácia 
• hokej s dvomi pukmi na dve bránky  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRÍPRAVNA A HLAVNÁ ČASŤ 

 
 
 
Korčuliarska obratnosť.

 

 Dôraz kladieme 
na  techniku a frekvenciu korčuliarskeho 
odrazu pri jazde smerom vpred, vzad 
a laterálneho pohybu bez puku a s pukom. 
Pomer zaťaženia a odpočinku 1 – 4 až 5. 
Cvičenie vykonávame 5 x bez puku a 5 x 
s pukom. Brankári korčuľujú s hráčmi. 

 
 
 

Tréning na stanovištiach 

A. Vedenie puku 1 – 0  s  laterálnymi kľučkami, zmenami smeru a rýchlosti jazdy s prihrávkou 
od trénera zakončené streľbou  ťahom. 

– 4 stanovištia a výmena vždy po 10 minútach. Na každom stanovišti 
stojí tréner (asistent).   
 

B. 1 – 1. Brániaci hráč snaha vytlačiť hráča s pukom k mantinelu. Útočiaci hráč snaha zakončiť 
útočnú akciu streľbou na bránu, prípadne dorážanie puku.  
 

Po dvoch cvičeniach na stanovišti (hneď po oddychu)  zaraďujeme rýchlostno - koordinačnú 
vložku. Prechod z jazdy vpred do jazdy vzad medzi modrou a červenou čiarou. 
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C. Vedenie puku 1 – 0 s protismernými kľučkami, zmenami smeru a rýchlosti jazdy (20 
sekúnd). Na znamenie trénera vyštartuje ďalší hráč.  

D. 2 – 1. Hra na zúženom priestore. Útočiaci hráči dôraz na HČJ - uvoľňovanie sa bez puku, 
s pukom, prihrávanie a spracovanie puku. Brániaci hráč dôraz na HČJ - odoberaniu puku 
hokejkou.  Dĺžka cvičenia 30 sekúnd, každé striedanie dochádza k obmene brániaceho 
hráča. 
 

 
 
 
 
 
 
Hokej (10 – 10) 

 

– hrá sa na polovici 
(dĺžka) ihriska ako vyznačené na obrázku. 
Za každú tretinu je zodpovedný jeden 
tréner. V prípade faulu nasleduje trestné 
strieľanie. 

 
 
 
 
 
 

ZÁVEREČNÁ ČASŤ 
 

• spoločný zraz a vyhlásenie najšikovnejšieho hráča tréningu 
• naťahovacie a relaxačné cvičenia  
• krátke zhodnotenie tréningovej jednotky 


