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Projekt	  centralizovanej	  prípravy	  SR	  18	  
	  

•  I.HL	  	  náročnosť	  súťaže	  	  
•  Konkurenčné	  prostredie	  
•  Všeobecná	  a	  špeciálna	  príprava	  
•  TakRcká	  a	  mentálna	  príprava	  
•  Doplnky	  výživy	  
•  Regenerácia	  
•  Pedagogický	  proces	  
•  Funkčná	  diagnosRka	  
•  Lekárska	  starostlivosť	  
•  Materiálne	  zabezpečenie	  



Projekt	  centralizovanej	  prípravy	  SR	  18	  

•  I.HL	  	  náročnosť	  súťaže	  	  
-‐  Konkurenčné	  prostredie	  
-‐  Počet	  hráčov	  /31	  v	  priebehu	  projektu/	  
-‐  Otvorený	  projekt	  
-‐  Adaptácia	  na	  I.HL	  /absencia	  súťaže	  EJ/	  	  
-‐  Krátkodobé	  ciele	  /HČJ/	  
-‐  Dlhodobé	  ciele	  /MS/	  
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•  Všeobecná	  a	  špeciálna	  príprava	  
-‐  Tréning	  na	  suchu,	  v	  posilňovni	  
-‐  Tréning	  obrancov,	  útočníkov,	  brankárov	  
•  TakRcká	  a	  mentálna	  príprava	  
-‐  TE-‐TA	  /JHS/	  
-‐	  Video	  analýza	  	  
	  	  	  



Všeobecná	  príprava	  pred	  TRJ	  na	  ľade	  



V	  príprave	  pred	  MS	  



JHS	  



JHS	  



TakRcká	  a	  mentálna	  príprava	  



TakRcká	  a	  mentálna	  príprava	  



Animácia,	  varianty	  hry	  v	  ÚP	  
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•  Regenerácia	  
•  Pedagogický	  proces	  
•  Funkčná	  diagnosRka	  
•  Lekárska	  starostlivosť	  



NŠC	  funkčná	  diagnosRka	  



Školské	  povinnosR	  



Hráči	  SR	  18	  

•  Projekt	  SR	  18	  I.HL	  –	  44	  zápasov	  
•  Reprezentácia	  –	  23	  zápasov	  
•  Materský	  oddiel	  /D,J/	  	  10-‐15	  zápasov	  
•  Ʃ	  	  	  	  70	  –	  80	  zápasov	  
•  V	  sezóne	  2013-‐14	  	  11	  trojzápasových	  	  týždňov	  
•  Počet	  hráčov	  na	  MS	  z	  Projektu	  /18/	  

	  









Týždňový	  tréningový	  objem	  	  

	  	  













Adaptácia,	  alebo	  učenie	  sa	  z	  chýb	  



TRJ	  v	  trojzápasovom	  týždni	  



Môžeme	  hokejovo	  rásť	  



•  	  Adaptácia	  na	  I.HL	  	  
-‐korčuľovanie	  –	  mobilita	  –pohyb	  
-‐fyzická	  sila	  
-‐technické	  zručnosR	  
-‐viacročné	  skúsenosR	  
-‐herné	  situácie	  1-‐1	  
-‐pohotovosť	  a	  razancia	  streľby	  
-‐priestorová	  orientácia	  



•  Zvýšené	  úsilie	  v	  tréningovom	  procese	  
•  Stabilizácia	  výkonov	  
-‐fyzická	  sila,	  kondícia	  
-‐	  v	  	  IHČJ	  
-‐v	  teoreRckých	  vedomosRach	  
-‐mentálne	  odolnejší	  
-‐v	  riešeniach	  herných	  situácií	  
-‐v	  HS	  a	  spolupráci	  
-‐smerujúc	  ku	  MS	  
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