1. Konspekt TJ - 7. roč
Zameranie TJ:
Vedenie puku a
uvolňovanie sa s pukom

Číslo TJ:

1.

Miesto TJ:…………………….

Dátum: September

Tréner: .........................………

8 min.

Úvodná časť:
Agility korčuľovanie na kruhoch rýchle zmeny smeru, 4 - 5 skupín
jazda vpred - jazd - laterálny
pohyb, 8x zaťaženie 1:3-4

10 min.

Prípravná časť:
Vedenie puku na malom priestore,
2-3 hráči bez puku sa snažia
odoberať puk ostatným, vyhráva
ten, kto ostane posledný s pukom
na hokejke, po odobratí puku hráč
prechádza na opačnú stranu, kde
pokračuje v práci s pukom
individuálne okolo stojankov.
3x 10 min.

1.

2.

3.

Hlavná časť: hráči sú rozdelení
do 3 skupín, kde sa venujeme
vedeniu puku,a uvoľnovaniu sa s
pukom
1. Uvolňovanie sa s pukom a
streľba. Z druhej skupiny boščný
laterálny pohyb a streľba.
Nastrelený puk od trénera
pokračuje HSi 1-1 s možnosťou
využitia brány.
2. Vedenie puku a uvolňovanie sa
s pukom na malom priestore,
krytie puku, manévrovanie atď.
3. Uvoľnovanie sa s pukom a
streľba.

1. Konspekt TJ - 7. roč
10 min.

Záverečná časť:
Prípravná hra 2 - 2 na malom
priestore v rohu kĺziska, dôraz na
kontrolu puku, prácu s pukom,
držanie puku, krytie puku telom.
Obmedzte počet prihrávok pri
s t r e l e n í g ó l u ( n a p r. m a x 2
prihrávky)
zataženie 25-35 s
odpočinok 1:3

2. Konspekt TJ - 7. roč
Zameranie TJ:
Vedenie puku a
uvolňovanie sa s pukom

Číslo TJ:

2.

Miesto TJ:…………………….

Dátum: September

Tréner: .........................………

7 min.

Úvodná časť:
Korčuľovanie na kruhoch po
skupinách - diagonála vpred,
v z a d , p r e c h o d y, o b r a t y,
odšľapávanie /mohawk/ - dôraz na
techniku, využívanie hran a prácu
s hokejkou - hokejka v jednej ruke
na ľade pred sebou!!!!

10 min.

Prípravná časť:
Krytie puku pri mantinely súper dôležitý odstup od mantinelu na
manévrovanie s pukom - správne
postavenie tela - korčuliarsky
posed, ramená, lakeť a pohyv
nôh.
Brániaci hráč - hokejka v jednej
ruke, druhá ruka na tele súpera
3x 10 min.
1.

2.

3.

Hlavná časť: Hráči sú rozdelení
do 3 skupín, kde sa venujeme
vedeniu puku,a uvoľnovaniu sa s
pukom v HSi 1-1
1. Uvolňovanie sa s pukom dve
skupiny, A) protismerná klučka s
natláčaním sa pred bránu
B)
klučka zo zakončením maximálna intezita, priamočiarosť
pohybu smerom do brány
2. Prípravná hra 1-1 na malom
priestore s využitím prekážok a
malých bránok IZ 30-45
3. A) Po strele a súboj pred
bránou, pokračuje nastrelenie
puku a natlačanie sa s pukom na
bránu - neskončiť v rohu ihriska
B) HSi 1-1 od mantinelu

2. Konspekt TJ - 7. roč

10 min.

Záverečná časť:
Prípravná hra 1-1
A) 1-1 s využitím prekážky bez
brány
B) 1-1 krytie puku, uvoľnenie sa
s pukom s bránkou a brankárom
IZ: 20s
IO: 1:2

3. Konspekt TJ - 7. roč
Zameranie TJ:
Odoberanie puku telom
a hokejkou

Číslo TJ:

3.

Dátum: Október

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

10 min.

Úvodná časť:
Korčuľovanie bez puku všetky
spôsoby - jazda vpred - vzad,
laterálny pohyb
- 4x
IZ a IP - 1:2-3
- hokejka v jednej ruke na ľade
pred sebou!!!!
10 min.

Prípravná časť:
Prihrávanie a spracovanie puku na
malom priestore - obráncovia a
útočníci diferencovanie
- dôraz na krátku a razantnú
prihrávku a spracovanie puku
(forhend, bekend prip. korčuľou)

10 + 15 min.

Hlavná časť:
1. HCv - odoberanie puku
hokejkou a telom. Rýchly prístup
brániaceho hráča v strednom
pásme a vytláčanie smerom na
mantinel. Druhá akcia odoberanie puku hokejkou v rohu
ihriska
2. HCv - odoberanie puku
hokejkou a telom 2x 1-1
ú - protismerná kľučka
o - rýchly prístup k hráčovi v rohu

3. Konspekt TJ - 7. roč

15 min.

Záverečná časť:
Prípravná hra 1-1 až 3-3 po 10s
sa pripájajú ďalší hráči a hráme
2-2 následne 3-3
IZ: 30s
IO: 1:3

4. Konspekt TJ - 7. roč
Zameranie TJ:
Obsadzovanie hráča
bez puku a blokovanie
striel

Číslo TJ:

4.

Dátum: Október

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………
8 min.

Úvodná časť:
Korčuľiarska obratnosť kopírovanie pohybu vo dvojiciach rôzne spôsoby korčuľovanie a
obratnostných
prvkov
8 min.

Prípravná časť: HCv - 1-1
Obsadzovanie hráča bez puku s
odoberaním puku telom a hokejkou
2.akcia: rýchly prístup k hráčovi
Dôležitá je práca s hokejkou
(odoberanie puku - všetky spôsoby)

16 min.

Hlavná časť: Blokovanie striel
(nácvik) - diferencovane ú/o
útočníci - v stoji, "brankársky
postoj" s hokejkou v jednej ruke
obrancovia - v pokľaku na jednom
kolene a hokejkou pred sebou
Dôraz na správny postoj,
načasovanie pohybu - hráč stojí v
dráhe letu puku (medzi pukom a
brankárom)
Streľba dlhým ťahom!!!!!!!
12 min.

Hlavná časť:
Prípravná hra 2-1/3-2 v
priestore pred bránou
- obsadzovanie hráča bez puku v
priestore pred bránkou
- hráč s pukom nesmie
vykorčuľovať spoza bránky, môže
len prihrať voľnému spoluhráčovi
- môžeme pridať hráčov 3-2

4. Konspekt TJ - 7. roč

16 min.

Záverečná časť:
Prípravná hra 4-2 v priestore
pred bránou s dvomi
prihrávačmi
- pred strelením gólu si musia
útočiaci hráči vždy prihrať s
prihrávačmi za bránkovou čiarou
- obsadzovanie hráčov bez puku
v priestore pred bránkou
- prihrávač s pukom nesmie
vykorčuľovať spoza bránky, môže
len prihrať voľnému spoluhráčovi

5. Konspekt TJ - 7. roč
Zameranie TJ:
Uvolňovanie sa s pukom
a streľba

Číslo TJ:

5.

Dátum: November

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

10 min.

Úvodná časť:
Korčuľiarska obratnosť útočníci
a obrancovia diferencovane jazda vpred - vzad, laterálny pohyb,
prechody 4 hráči súčasne
p.o.: 4x, z: 1:3

10 min.

Prípravná časť:
1-0 diferencovane útočníci a
obrancovia
ú - opakovaná streľba s
vykorčuľovaním
o - bočný pohyb a streľba s
vykorčuľovaním

32 min.

Hlavná časť: Skupinový
tréning:
I. opakovaná streľba bez prípravy
(nie z prvej) - čo najrýchlejšie
II. vedenie puku na malom
priestore
III. Streľba forhend, bekhend
IV. Streľba ťahom z miesta, z
jazdy
z: 4 x 8 min
o: 1:2

5. Konspekt TJ - 7. roč

8 min.

Záverečná časť:
Súťaž nájazdy
5 pukov - čo najrýchlejšie do
bránky, ak nedá gól prihráva späť
do zástupu

6. Konspekt TJ - 7. roč
Zameranie TJ:
Vedenie puku,
uvolňovanie sa s pukom
a streľba

Číslo TJ:

6.

Dátum: November

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

10 min.

Úvodná časť:
Korčuľiarska obratnosť obratnostné prvky 3x bez puku, 3x
s pukomo: 1:2

10 min.

Prípravná časť:
1-0 diferencovane útočníci a
obrancovia
o: korčuľovanie + streľba
ú: streľba, rotácia, streľba bez
prípravy

25 min.

Hlavná časť:
Skupinový tréning:
I. zakončenie, clonenie, tečovanie
puku a dorážanie
II. 1-1 s pomocnou prihrávkou
III. 2x zakončenie pod tlakom

6. Konspekt TJ - 7. roč

15 min.

Záverečná časť:
Prípravná hra - 3 x dvojica na
tri bránky s tromi pukmi gól
platí do každej bránky dôraz na
zakončenie. Po strelení gólu
tréner prihráva další puk.
z: 30-40s
o: 1:2

7. Konspekt TJ - 7. roč
Zameranie TJ:

Číslo TJ:

Uvolňovanie sa s
pukom, odoberanie
puku hokejkou a telom

Dátum: December

7.

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

10 min.

Úvodná časť
Prihrávanie a spracovanie puku diferencovane ú/o
o: využívanie všetkých spôsobov
korčuľovania
ú: korčuľovanie v poloobratoch
stále čelom puku

10 min.

Prípravná časť
1-0 diferencovane ú/o
o: 3x streľba od modrej čiary ťahom
z opačnej nohy
ú: 1-0 + prihrávanie

15 min.

Hlavná časť
HSi 1-0/1-1
o: uvoľňovanie sa s pukom pod
tlakom, rozohrávka, odoberanie
puku hokejkou/telom
ú: forčeking - odoberanie puku
hokejkou/telou, streľba, 1-1

7. Konspekt TJ - 7. roč

15 min.

Hlavná časť
HSi 1-0/1-1
o: uvoľňovanie sa s pukom pod
tlakom, rozohrávka, 1-1 odoberanie puku hokejkou/telom
ú: forčeking, streľba, 1-1

10 min.

Záverečná časť
Prípravna hra 3-3:
o: snaha o založenie útoku
ú: forčeking - odoberanie puku
hokejkou/telom
z: 30s
o: 1:2

8. Konspekt TJ - 7. roč
Zameranie TJ:

Číslo TJ:

Dokorčuľovanie súpera,
odoberanie puku telom
a hokejkou

Dátum: December

8.

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

10 min.

Úvodná časť
Prihrávanie a spracovanie puku diferencovane ú/o
o: uvoľňovanie sa s pukom na
malom priestore
ú: krátka výpomocná prihrávka v
pohybe na malom priestore

15 min.

Prípravná časť
HSi 1-0/1-1 s backcheckingom
Na znamenie po streľbe hráč
dokorčuľováva útočníka na opačnej
strane.

15 min.

Hlavná časť
HSi 1-1 s backcheckingom do
vlastného pásma
Útočiaci hrač po strate puku v
útočnom pásme dokorčuľováva
súpera s pukom do vlasného
pásma

8. Konspekt TJ - 7. roč

2x 10 min.

Záverečná časť
a. Prípravna hra 1-1 v rohu
ihriska
b. Prípravna hra 2-2 s
výpomocnou prihrávkou spoza
brány

9. Konspekt TJ - 7. roč
Zameranie TJ:

Číslo TJ:

Uvoľnovanie sa s
pukom a dokorčuľovanie
súpera s pukom

Dátum: Január

9.

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

10 min.

Úvodná časť
Korčuľovanie a vedenie puku,
uvoľňovanie sa s pukom - rôzne
spôsoby korčuľovania a
klamlivýého pohybu

10 min.

Prípravná časť
Streľba, clonenie a tečovanie
puku
o: streľba, spolupráca
ú: clonenie, teč

12 min.

Hlavná časť
HSi 1-1 s backcheckingom
druhého hráča do vlastného
pásma
Útočiaci hrač po streľbe v
útočnom pásme dokorčuľováva
súpera s pukom do vlasného
pásma

9. Konspekt TJ - 7. roč

12 min.

Hlavná časť
HSi 1-1 s backcheckingom
druhého hráča do vlastného
pásma
Útočiaci hrač po vykorčuľoaní s
pukom a streľbe z rohu ihriska
(1-1) v útočnom pásme pokračuje
po prihrávke z rohu ihriska v HSi
1-1 na opačnú stranu.
Prihravajúci hráč ho
dokorčuľováva do vlasného
pásma

16 min.

Záverečná časť
Prípravna hra 3 - 3 s bránami
zadnou časťou pri sebe - dôraz
na uvolňovanie sa hráča s pukom
aj bez puku (výber voľného
miesta)

10. Konspekt TJ - 7. roč
Zameranie TJ:

Číslo TJ:

Uvoľnovanie sa s
pukom

Dátum: Január

10.

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

10 min.

Úvodná časť
Korčuľovanie a vedenie puku,
uvoľňovanie sa s pukom korčuľovanie, vedenie puku,
uvoľňovanie sa s pukom, rôzne
spôsoby korčuľovania a klamlivých
pohybov
4 hráči súčasne

5 min.

Prípravná časť
Prihrávanie a spracovanie puku
4 rohy - prihrávky len do rohov, nie
diagonálne !!!
pohyb hráčov bez puku, forhend,
bekhend

30 min.

Hlavná časť
Skupinový tréning:
1. 1-0/1-1 založenie útoku s
následným prechodom
(transition) do 1-1
2. Uvoľnovanie sa s pukom,
rôzne spôsoby
3. 1-0/1-1 zakončenie, clonenie,
tečovanie, dorážanie puku,
uvoľňovanie sa s pukom

10. Konspekt TJ - 7. roč

15 min.

Záverečná časť
Prípravna hra 2-2 / 3-2 - využiť
hráča v zástupe a dostať sa do
prečíslenia

11. Konspekt TJ - 7. roč
Zameranie TJ:

Číslo TJ:

Obranné herné činnosti
jednotlivca - odoberanie
puku atď.

Dátum: Február

11.

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

10 min.

Úvodná časť
Powerskating s pukom korčuľovanie po hranách, vpredvzad, obraty, prechody atď.

10 min.

Prípravná časť
1-0 agility - obratnostné
korčuľovanie prihrávanie a
spracovanie osobný súboj a
zakončenie

20 min.

Hlavná časť
Skupinový tréning:
I. 2x 1-1
o: bránenie osi ihriska, súboj v
rohu, odoberanie puku, osobný
súboj
II. 2x 1-1
ú: natlačenie do bránky
o: osobný súboj rýchly prístup k
hráčovi, odoberanie puku

11. Konspekt TJ - 7. roč

20 min.

Záverečná časť
Prípravna hra 2x 1-1
po nastrelení puku od trénera.
Dôraz na obranné postavenie
hráčov a obranné HČJ odoberanie puku hokejkou,
blokovanie striel atď.
Ůtočiaci hráč - buď kreatívny s
pukom.

12. Konspekt TJ - 7. roč
Zameranie TJ:

Číslo TJ:

Obranné herné činnosti
jednotlivca - odoberanie
puku atď.

Dátum: Február

12.

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

14 min.

Úvodná časť
1. Korčuliarska obratnosť
2. ”Hádzaná" s loptou
3. Osobné súboje

10 min.

Prípravná časť
HCv 1-1 / 1-0
1-0 obratnostné korčuľovanie,
prihrávanie, spracovanie a
zakončenie
1-1 rýchle zakončenie, natlačenie,
odoberanie puku - hokejkou a telom

24 min.

Hlavná časť
Skupinový tréning:
I. blokovanie strely s prechodom
1-1 (odoberanie puku)
II. 1-0/1-1/2-2 1-0 blokovanie strely,
1-1 protismerná kľučka,
neustupovať - prístup k hráčovi 2-2
osobná obrana, aktívna hokejka
IZ: 20-30s IO: 1:2-3

12. Konspekt TJ - 7. roč

12 min.

Záverečná časť
Prípravna hra 3 - 3
ú: napádanie, zakončenie
o: osobná obrana, aktívna
hokejka, odoberanie puku, po
získaní puku - rozohrávka na
trénera
IZ:30s, IO:1:2

13. Konspekt TJ - 7. roč
Zameranie TJ:
Útočné herné činnosti
jednotlivca - vedenie
puku a uvoľnovanie sa s
pukom

Číslo TJ:

13.

Dátum: MAREC

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

10 min.

Úvodná časť
Korčuľovanie s pukom korčuliarska obratnosť a vedenie
puku, práca s pukom 4 hráči
súčasne
IO: 1:2-3
p.o.: 8x

30 min.

Hlavná časť
Skupinový tréning:
a/ streľba pod tlakom
b/ agility - súboj o puk
c/ streľba, zakončenie,
spolupráca v rohu - rotácia
IO: 1:2-2
20 min.

Úvodná časť
Prípravná hra:
a/ 1-1 v rohu so zakončením
IO: 1:2
IZ: 30s
b/ 3x 1-1 - výmena pozícií
IO: 1:1-2

14. Konspekt TJ - 7. roč
Zameranie TJ:
Útočné herné činnosti
jednotlivca - vedenie
puku a uvoľnovanie sa s
pukom aj bez puku

Číslo TJ:

14.

Dátum: MAREC

Miesto TJ:…………………….
Tréner: .........................………

10 min.

Úvodná časť
Vedenie puku, uvoľnovanie sa s
pukom 4 hráči súčasne
a
následna streľba (po streľbe
odkorčuľovanie od brány a
následne prikorččuľovanie a
dorážanie puku na nasledujúcu
strelu spoluhráča)
IO: 1:2-3
IZ: v stredovom kruhu 10s

30 min.

Hlavná časť
Skupinový tréning:
a/ streľba 3x, uvoľňovanie sa
bez puku, zakončenie
b/ vedenie puku, práca s pukom,
blafák
c/ prihrávanie, spracovanie,
zakončenie
IO: 1:2-3

20 min.

Záverečná časť
Prípravná hra 2-2 / 4-2 uvoľňovanie sa bez puku
IO: 1:2
IZ: 30-40s
statickí, pomocní hráčí

