1. Konspekt TJ - 8. roč
Zameranie TJ:
Uvoľňovanie sa s pukom
v HSi 1-1 v rohoch a pred
bránou)

Číslo TJ:

1.

Dátum: September

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

5 min.

Úvodná časť: Prípravná hra: hráči sú rozdelení po päťkách v kruhu, každý hráč má puk,
úlohou hráčou je kontrolovať vlastný puk a zároveň odobrať puk hráčovi v kruhu (dostať ho
mimo kruh), víťazom je hráč ktorý posledný zostane v kruhu s pukom.
10 min.

Špeciálne rozcvičenie:
4x z každej strany, striedanie
funkcií, hráč v OF brámi pasívne,
útočiaci hráč realizuje niekoľkonásobné uvoľnenie s pukom
IZ 1 : 3-4

2 x 15 min.

Hlavná časť:
1. Cvičenie - 4x UF aj OF z každej
strany, aktívne bránenie v OF,
začiatok akcie je nastrelenie puku
hráčom z druhej strany popred
bránkovisko, IZ 1 : 2-3
15 min.

následne vykonať rýchlostnodynamické cv. č.1
2. Cvičenie - 7x 20´´, hráč s
pukom-UF, hráč bez puku-OF,
hráč s pukom môže využiť aj
hráča pri mantineli (je statický,
súper ho nemôže napádať) ako
podporu, IZ 1 : 3-4
následne vykonať rýchlostnodynamimcké cv.č.2

1. Konspekt TJ - 8. roč
10 min.

Hlavná časť:
3. Cvičenie - 8x30´´, 2-2 na jednu
bránu, na signál sa hráči, ktorí
nerealizujú v tom momente súboj
o puk presúvajú do druhej skupiny
a pokračujú v hre 2-2, IZ 1 : 3

Rýchlostno-dynamické
korčuliarske cvičenia:
Cv1 - 4x (2x varianta v
korčuľovaní vpred a 2x s
prechodom do korčuľovania vzad)
Cv 2 - 4x (2x varianta so štartom
vpred a 2x varianta so štartom
vzad)

5 min. ak zostane čas

Záverečná časť: Streľba - obrancovia a útočníci diferencovane

2. Konspekt TJ - 8. roč
Zameranie TJ:

Číslo TJ:

Uvoľňovanie sa s pukom
v HSi 1-1 pri prechode
útočnou modrou čiarou

Dátum: September

2.

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

5 min.

Úvodná časť: Prípravné cv.: hráči sú rozdelení po päťkách v kruhu, každý hráč vedie puk
(O2 režim); na signál č.1 hráči v protiľahlých kruhoch začnú korčuľovať naplno, na signál č.
2 prekorčuľujú do protiľahlého kruhu, 8´´ CP v kruhu, cca 7´´ diagonálny šprint; 8x

10 min.

Prípravná časť:
Útočiaci hráč po realizácii
uvolňovanie sa s pukom a
zakončenia korčuľuje na pozíciu
brániaceho hráča; brániaci hráč
bráni pasívne, 8x 20´´
IZ 1 : 3-4

2 x 15 min.

Hlavná časť:
1. Cvičenie - prípravná hra 1-1;
hráč, ktorý má puk realizuje UF a
hráč, ktorý nemá puk realizuje OF
brány sú otočené smerok k
zadnému mantinelu,
IZ 1 : 2-3
7x20´´; následne vykonať rýchlost
no dynamické cv.č.1
2. Cvičenie - OF (obrancovia+2-ja
určení útočníci), UF (ostatní
útočníci), po ukončení 1. HSi 1-1
nasleduje rozohrávka obrancu pod
tlakom a následne obaja
dynamicky vykorčuľujú do
určených skupín 10-12x
IZ 1 : 2-3

2. Konspekt TJ - 8. roč

10 min.

Hlavná časť:
3. Cvičenie - prípravná hra 2-2
platí pravidlo o offside na modrej
čiare (obojstranne) 8x30´´
IZ 1 : 3
Pripomienka!!!
V cv č. 3 musia obrancovia zo
stredového kruhu pretnúť útočnú
modrú čiaru !!!

Rýchlostno-dynamické
korčuliarske cvičenia:
Cv1 - 6x rýchle zmeny smeru z
jazdy vpred do jazdy vzad a
opačne

5 min. ak zostane čas

Záverečná časť: Obrancovia a útočníci samostatne Útočníci: hráč po streľbe zo
stred nej vzdialenosti prihráva hráčovi pred bránou a dokončuje spolu s ním HSi
2-0 a následne sa zara ďuje pred bránu Obrancovia: ak je možnosť realizujú
streľbu z prvej

3. Konspekt TJ - 8. roč
Zameranie TJ:

Číslo TJ:

Odoberanie puku telom a
hokejkou v HSi 1-1/2-2

Dátum: Október

3.

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

10 min.

Úvodná časť:
Dynamické korčuľovanie
Útočníci - agresívne a aktívne
prekladanie so zmenami smeru a
opäť prekladanie len na druhú
stranu - brzda a bekčeking
Obrancovia - agility a prechody z
jazdy vpred do jazdy vzad v OP,
vždy pozerať pred seba a netočiť
sa chrbtom do hry - hokejka v
jednej ruke na ľade pred sebou
10 min.

Prípravná časť:
Odoberanie puku hokejkou a
telom vo dvojiciach:
a) dvojice v kruhoch, úloha hráča s
pukom je dostať puk pri 1-1 na bod
na vhadzovanie, brániaci sa snaží
mu v tom zabrániť a odobrať
hráčovi puk
b) dvojice v rohoch, úloha hráča s
pukom je dostať sa s pukom za
chrbát brániaceho hráča, brániaci
ho nesmie pustiť za bránu a do
stredu ihriska
IZ: 15” , IO 1:2
12 min.

Hlavná časť: HCv - 1-0/1-1
Útočiaci hráč - po prihrávke +
streľbe (klučke cez trénera),
uvoľnovaní sa bez puku a s pukom
(protismerná kľučka) v hluchom
priestore rieši 1-1,
Brániaci hráč - vedenie puku v
jazde vpred/vzad, založenie útoku s
nádledným odoberaním puku
hokejkou a telom.
IO 1:3-4

3. Konspekt TJ - 8. roč

12 min.

Hlavná časť: HCv - 1-0/1-1
1. Brániaci hráč s pukom
prihávka z jazdy vpred
2. Bránici hráč prihráva z jazdy
vzad
a) odoberanie puku hokejkou,
b) telom aj hokejkou
Po prvom zakončení nasleduje
druhá akcia:
- ak padne gól tak po prihrávke
od trénera
- ak je puk v hre tak
pokračujeme v hre
IO 1:3-4
15 min.

Záverečná časť: Prípravná hra
2-2
Hra začína prihrávkou od trénera
medzi dve brány. Nasleduje súboj
o puk, kto získa puk útoči, kto nie
bráni. Gól sa môže streliť do
obidvoch brán.
Útočná fáza - kreativita v HČJ a
HK,
Obranná fáza - odoberanie puku
hokejkou a telom.
IZ: 30” , IO 1:2-3

4. Konspekt TJ - 8. roč
Zameranie TJ:
Blokovanie striel telom a
hokejkou v HSi 1-1/2-2

Číslo TJ:

4.

Dátum: Október

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

8 min.

Úvodná časť: Dynamické
korčuľovanie
Útočníci - agresívne a aktívne
prekladanie so zmenami smeru a
opäť prekladanie len na druhú
stranu - brzda a bekčeking
Obrancovia - agility a prechody z
jazdy vpred do jazdy vzad v OP,
vždy pozerať pred seba a netočiť
sa chrbtom do hry

12 min.

Prípravná časť: Blokovanie
striel (nácvik):
O / U - blokovanie striel
- priamy blok / brank.postoj
- do strany / odstupovanie
- pokľak do strany
Dôraz na správny postoj,
načasovanie pohybu - hráč stojí v
dráhe letu puku (medzi pukom a
brankárom)
Streľba dlhým ťahom!!!!!!!

10 min.

Hlavná časť: Blokovanie striel
(zdokonaľovanie) 1-1/1-0
Po prihrávke medzi útočnikmi
nasleduje prihrávka na obrancu a
následné blokovanie strely od MČ.
Po bloku štart smerom na obrancu
získanie puku a zakončenie s
dorážkou. Teč ďaľšej strely od MČ.
Obránca po strele odkorčulováva a
zaraďuje sa do zástupu.
Streľba obráncov len dlhým
ťahom!!!!!!!
IO 1:3-4

4. Konspekt TJ - 8. roč
15 min.

Hlavná časť: HCv - 2-2, 1-1 / 2-1,
2-2
I. fáza: Strel’ba od MČ po
prihrávke/blokovanie strely
útočníkom - pred bránou 1-1
(útočnik snaha o clonenie,
tečovanie a dorážanie - obránca
obsadzovanie hráča bez puku)
II.fáza: prihrávka útočníkovi za
bránu, vykorčuľovanie pred bránu a
HSi 2-1 prípadne 2-2 ( obranca od
MČ ) pri HSi 2-1 zónové bránenie
obráncu
Streľba ťahom!!!!!!! Dôraz na
správne vykonávanie blokovania
striel
15 min.

Záverečná časť: Prípravná hra
4-4 (2x 2-2)
Tréner nastreľuje puky. Hra sa
2-2 v priestore okolo brány a 2-2
v priestore okolo modrej čiary.
Dovolená je len streľba ťahom.
Priestor okolo brány
- útočiaci hráči sa snažia cloniť a
tečovať puky. Po získaní puku
prihrávajú puk spoluhráčovi na
modru čiaru
- braniaci hráči snaha o
odoberanie puku hokejkou, telom,
obsadzovanie hráča bez puku
atď.
Priestor okolo modrej čiary
- útočiaci obránca sa snaží
uvolniť bez puku, po spracovaní
puku nasleduje manevrovanie
puku na MČ a streľba ťahom na
bránu.
- brániaci útočník snaha
zblokovať strelu od obráncu (v
stoji resp. pokľaku). Nenapáda
obrancu s pukom a nezapája sa
do útočnej fázy.

5. Konspekt TJ - 8. roč
Zameranie TJ:
Uvoľňovanie sa s pukom
v HSi 1-1 v rohoch a pred
bránou

Číslo TJ:

5.

Dátum: November

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

5 min.

Úvodná časť: Prípravná hra: každá päťka je v kruhu na vhadzovanie, traja hráči majú puk
a dvaja sú bez puku,hráči bez puku sa snažia odobrať puk ktorémukoľvek hráčovi s pukom; hráči nesmú opustiť kruh 5x cca 45´´, O2
5 min.

Prípravna časť:
Špeciálne rozcvičenie - 2x z
každej strany, striedanie funkcií,
hráč v OF brámi pasívne, útočiaci
hráč realizuje nakorčuľovanie do
streleckého priestoru a zakončuje
1:4-5 CP

10 min.

Hlavná časť:
Herné cvičenie 1-1 2x
4x UF aj OF z každej strany, súboj
č.1 realizuje brániaci hráč pasívne,
útočiaci hráč vykonáva uvoľnenie
na os ihriska; súboj č.2 vykonáva
brániaci hráč aktívne 1:4-5 CP
V prípade, ak je puk v “hre” po
prvej strele pokračuje druhá časť
sním a tréner nenastreľuje
další!!!!!

15 min.

Hlavná časť:
Prípravna hra
1-1 na malom
priestore na 2 brány
hráč bez puku dôraz na odoberanie
puku hokejkou a telom
hráč s pukom dôraz na uvolňovanie
sa s pukom a streľbu
7x 20´´,1:4, ANP

5. Konspekt TJ - 8. roč

5 min.

Hlavná časť:
Dynamické korčuľovanie -útočníci
a obrancovia diferencovane 1:4,
CP, 6x

10 min.

Hlavná časť:
Prípravna hra
2-2 na malom
priestore - hráči bez puku dôraz na
odoberanie puku hokejkou a telom
hráči s pukom dôraz na
uvolňovanie sa s pukom a streľbu,
hrá sa na obidvoch poloviciach 1:2,
LA, 6x30´´,

10 min.

Záverečná časť:
Obrancovia a útočníci
diferencovane - dynamické
prevedenie
útočníci: najprv sa zakončuje
SN pod tlakom a potom Hsi 2-0
(realizovať len s jednou
prihrávkou)
obrancovia: súčinnosť na
modrej čiare so streľbou

6. Konspekt TJ - 8. roč
Zameranie TJ:
Uvoľňovanie sa s pukom
v HSi 1-1 pri prechode
útočnou modrou čiarou

Číslo TJ:

6.

Dátum: November

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

5 min.

Úvodná časť: Prípravné cvičenia - hráči jednej päťky korčuľujú v SP, okrem vedenia puku
môžu prihrať ľubovoľnému hráčovi ostatných pätiek, ktorí stoja na modrých čiarach. Hráči
na modrej následne prihráva puk späť hráčovi v SP, 5 x 15´´, ANP
5 min.

Prípravna časť:
Špeciálne rozcvičenie -cv1)
útočiaci hráč po realizácii
uvoľnovania s pukom a
zakončenia korčuľuje na pozíciu
brániaceho hráča; brániaci hráč
bráni staticky 6x, 1:4, CP

10 min.

Hlavná časť:
Herné cvičenie 1-1 2x
uvoľňovanie s pukom; hráč, s
pukom uvoľnovanie sa s pukom
streľba
brániaci hráč, odoberanie puku
hokejkou a telom - výmena funkcií
po ukončení opakovania výmena
funkcií 1:4, CP

15 min.

Hlavná časť:
Herné cvičenie 1-1 Obranná fáza: obrancovia + 2-ja
určení útočníci,
Útočná fáza (ostatní útočníci),
1. HSi 1-1 začína z rohu
2. Hsi 1-1 sa realizuje po rozohrávke v SP
10-12x, 1:4, CP

6. Konspekt TJ - 8. roč

10 min.

Hlavná časť:
Prípravná hra 2-2 na dve brány,
ktoré sú otočené zadnou stranou k
sebe
6x30´´, 1:2, LA

5 min.

Hlavná časť:
Dynamické korčuľovanie -útočníci
a obrancovia diferencovane 1:5,
CP, 6x

10 min.

Záverečná časť:
Blokovanie striel
A) brány sú šikmo na bránkovú
čiaru; blokujúci hráči sa snažia
blokovať v pokľaku v pohybe
B) brány sú na bránkovej čiare
blokujúci hráči blokujú priamym
pohybom proti strieľajúcemu
hráčovi

7. Konspekt TJ - 8. roč
Zameranie TJ:
Hsi 1-1 - odoberanie puku
hokejkou a telom

Číslo TJ:

7.

Dátum: December

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

10 min.

Úvodna časť
Odoberanie puku hokejkou a
telom vo dvojiciach:
a) dvojice v kruhoch, úloha hráča s
pukom je dostať puk pri 1-1 na bod
na vhadzovanie, brániaci sa snaží
mu v tom zabrániť a odobrať
hráčovi puk
b) dvojice v rohoch, úloha hráča s
pukom je dostať sa s pukom za
chrbát brániaceho hráča, brániaci
ho nesmie pustiť za bránu a do
stredu ihriska
IZ: 15”, IO 1:2
10 min.

Prípravna časť
HSi 1-1 / 8x z každej strany,
Výmena úloh medzi O / U
UF priamočiare 1-1 hráč v OF bráni
a) jazde vzad,
b) v jazde vpred
IO 1:3

10 min.

Hlavná časť
HSi 1-0, 1-1 / 8x 15´´- 20´´,
Výmena úloh medzi O / U
prihrávka do jazdy vzad,
zakončenie 1-0, následné 1-1
bránenie a vytláčanie útočiaceho
hráča.
Brániaci hráč a) odoberanie puku
hokejkou, b) telom a hokejkou
IO 1:3-4

7. Konspekt TJ - 8. roč
5 min.

Hlavná časť
Dynamické korčuľovanie - so
zmenami smeru jazdy 6x

15 min.

Hlavná časť
HSi 1-1 8x30´´
prihrávka do jazdy vzad,
zakončenie 1-0, následné 1-1
bránenie a odstupovanie pri
protismernej kľučke útočiaceho
hráča.
Brániaci hráč: a) odoberanie puku
hokejkou, b) telom a hokejkou
IO 1:3

10 min.

Záverečná časť
Streľba - obrancovia a útočníci
diferencovane
Obrancovia - 3x streľba
- z miesta
- z odšľapávania z miesta
- z odšľapávania v pohybe
Útočníci - 3x streľba
- z miesta po prihávke
- z pohybu v jazde vpred
- z pohybu bez prípravy

8. Konspekt TJ - 8. roč
Zameranie TJ:
Forčeking a bekčeking

Číslo TJ:

8.

Dátum: December

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

10 min.

Úvodná časť
Dynamické korčuľovanie
Útočníci - agresívne a aktívne
prekladanie so zmenami smeru a
opäť prekladanie len na druhú
stranu - brzda a bekčeking
Obrancovia - agility a prechody z
jazdy vpred do jazdy vzad v OP,
vždy pozerať pred seba a netočiť
sa chrbtom do hry - hokejka v
jednej ruke na ľade pred sebou

10 min.

Prípravna časť
HSi 1-1 O / U bekčenking
- prvý hráč s pukom
- druhý hráč / bekčeking
- získať puk hokejkou
IO 1:5
20 min.

Hlavná časť
Prípravné cvičenia: 1-0,1-1
streľba 1-0, forčeking na obrancu
obranca vedenie puku a prihrávka
do hluchého priestoru - prenesenie
na druhú stranu druhý obranca.
Forčeking na obrancu s následným
založením útoku HP a bekčeking po
MČ. Zakončenie
IO 1:3

8. Konspekt TJ - 8. roč

10 min.

Hlavná časť
Herné cvičenie: 2-1 s
bekčekingom (do 2-2)
prechod SP 2-1 s bekčekujúcim
hráčom, meniť posty, presnosť,
intenzita,
IO 1:3-4

10 min.

Záverečná časť
Prípravná hra 2-2 / 3-2 po
úspešnej rozohrávke obrancu
ú: aktívny forčeking
o: úspešná rozohrávka,
uvoľnenie sa s pukom 1-1 alebo
spolupráca B-B
IZ: 30s
IO:1:1-2

9. Konspekt TJ - 8. roč
Zameranie TJ:
Uvoľňovanie sa s pukom

Číslo TJ:

9.

Dátum: JANUAR

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

15 min.

Úvodná časť
Dynamické korčuľovanie s
pukom:
Korčuliarska obratnosť s pukom.
Jazda vpred / vzad. Dôraz na
techniku pohybu a prevedenia s
pukom pod kontrolou

10 min.

Prípravna časť
HSi 1-1
Organizácia:
po
päťkách
viacnásobné
uvoľňovanie
s
pukom, kontrola puku, pasívny
tlak stojacich hráčov / 5x20´´,
1:1

10 min.

Hlavná časť
Rôzne spôsoby uvolňovania sa s
puko 1-0/1-1
viacnásobné uvoľňovanie s pukom.
Po ruke, cez ruku, sťahovačka, pod
hokejku, spinorama zakončené
streľbou. Dôraz na techniku
pohybu, protismernú “klučku” a
dorážku.

9. Konspekt TJ - 8. roč

15 min.

Hlavná časť
Uvoľňovanie sa s pukom 1-1 v
rôznych priestoroch ihriska
A) v rohu, obkorčuľovaním a
natlačením do stredovej osy,
B) v kruhu na malom priestore.
Striedanie postov O / U.
Výmena na stanovištiach / zať.
15-20´´, 1:2,5-3

10 min.

Záverečná časť
Prípravna hra 2-2/3-3
UF: uvoľňovanie sa s pukom,
udržať sa na puku na malom
priestore, zakončenie
OF: odoberanie puku, osobná
obrana, obsadzovanie hráča bez a
s pukom
IZ: 30s IO:1:2

10. Konspekt TJ - 8. roč
Zameranie TJ:
Streľba

Číslo TJ:

10.

Dátum: JANUAR

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

10 min.

Úvodná časť
Prihrávky v jazde - trojice /
dvojice
Prihrávanie a spracovanie puku +
korčuľovanie rôzne spôsoby - vždy
čelom k puku!!!
polobraty, obraty, pokľak atď.
IZ: 20s
IO: 1:3-4

5 min.

Prípravna časť
Streľba - 6 hráčov súčasne streľba
dlhým švihom 1. a 2. hráč po
streľbe - clonenie, teč

3x 10 min.

Hlavná časť
Skupinový tréning
I. 3x zakončenie streľbou - čo
najkratšia príprava, ale nie z
prvej
II. Vedenie puku + streľba z miesta
III. po prihrávke uvoľňovanie sa s
pukom, protismerná kľučka, streľba
a následné zakončenie spoza
bránky - 2x zakončenie

10. Konspekt TJ - 8. roč

15 min.

Záverečná časť
Prípravna hra 3-3 so zakončením
do ktorejkoľvek bránky
o: 1:2-3 z: 30s

11. Konspekt TJ - 8. roč
Zameranie TJ:

Číslo TJ:

Obsadzovanie a
odoberanie puku v HSi
1-1 v rohoch a pred
bránou)

Dátum: FEBRUÁR

11.

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

5 min.

Úvodná časť: Prípravná hra - každá päťka je v kruhu na vhadzovanie, traja hráči majú
puk a dvaja sú bez puku, hráči bez puku sa snažia odobrať puk ktorémukoľvek hráčovi s
pukom; hráči nesmú opustiť kruh 5x cca 45´´, O2
10 min.

Prípravná časť
Špeciálne rozcvičenie
2x z každej strany, striedanie
funkcií, hráč v OF brámi pasívne,
útočiaci hráč, ktorí zakončuje 1x si
opakovane nakorčuľuje do
streleckého priestoru a zakončuje
2x 1:3, CP

15 min.

Hlavná časť
4xUF a 4xOF - výmena strán
Na jednej strane agresívne
bránenie pri mantineli; na druhej
strane pozičné bránenie, brániaci
nejde k mantineli, agresívne až
pred bránou 1:2 CP

15 min.

Hlavná časť
Prípravna hra 1-1:
6x 20´´,1:4,ANP; s pukom(UF)
hráč bez puku-OF (na 2 brány)

11. Konspekt TJ - 8. roč

10 min.

Záverečná časť
Blokovanie striel - 3x blokovanie z
každej strany, medzi útočiacimi
max 2 prihr., brániaci nejde na 1
koleno, stále stojí na 2 korčuliach
čelom na puk, 1:1 O2

5 min.

Dynamické korčuľovanie
Útočníci a obrancovia diferencovane 1:4, CP, vykonávať 4 x po zapracovaní (úvodná časť) a 4
x po blokovaní striel

Pri odoberaní puku využívať:
Odoberanie puku hokejkou (vypichnutím, nadvihnutím, zametaním)
Odoberanie puku telom (bodycheck, blokovanie hráča s pukom)
Pri bránení hráča bez puku využívať:
Obsadzovanie súpera bez puku-voľné a tesné-podľa Hsi

12. Konspekt TJ - 8. roč
Zameranie TJ:

Číslo TJ:

Obsadzovanie súpera
bezpuku; dokorčuľovanie,
napád.,odoberanie puku

Dátum: FEBRUÁR

12.

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

5 min.

Úvodná časť: Prípravné cvičenie - hráči jednej päťky korčuľujú v SP, okrem vedenia puku
môžu prihrať puk ľubovoľnému hráčovi ostatných pätiek, ktorí stoja na modrých čiarach,
hráč na modrej následne vráti puk hráčovi v SP 5 x 15´´, ANP
5 min.

Prípravná časť
Špeciálne rozcvičenie
Útočiaci hráč po realizácii
uvoľnovania sa s pukom a
zakončení korčuľuje na pozíciu
brániaceho hráča (a op) - brániaci
hráč bráni pasívne
6x, 1:4, CP

10 min.

Hlavná časť
Uvoľňovanie s pukom; akciu začína
obranca rozohrávkou pod tlakom,
napádajúci útočník dokorčuľuje až
do svojho OP
OF (obrancovia+2-ja určení
útočníci), UF (ostatní útočníci),
8x; 1:4

10 min.

Hlavná časť
Dvojice si po ukončení akcie
vymenia funkcie, v UF zakončujú
po križovaní, v OF hráč ktorý
vykonáva brzdu dokorčuľuje hráča
(bez puku alebo s pukom podľa
vývoja HSi),hráči dohrávajú HSi až
do signálu trénera, 6x cca 10-15´´,
1:3

12. Konspekt TJ - 8. roč
15 min.

Hlavná časť
Dvojice si po ukončení akcie
vymenia funkcie, v UF zakončujú
bez križovania, v OF
dokorčuľovanie hráča bez puku
alebo s pukom podľa vývoja HSi)
hráči dohrávajú HSi až do signálu
trénera, 8x cca 10-15´´,1:3

10 min.

Záverečná časť
Blokovanie striel - blokujúci hráči sa
snažia blokovať v pokľaku v pohybe

5 min.

Dynamické korčuľovanie
Útočníci a obrancovia diferencovane po zapracovaní (úvodná časť) 6x, 1:5, CP

13. Konspekt TJ - 8. roč
Zameranie TJ:

Číslo TJ:

Uvoľňovanie sa s pukom
spoza brány, blokovanie
striel

Dátum: MAREC

13.

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

5 min.

Úvodná časť: Prípravná hra: každá päťka je v kruhu na vhadzovanie, traja hráči majú puk
a traja sú bez puku, hráči bez puku sa snažia odobrať puk ktorémukoľvek hráčovi s
pukom; hráči nesmú opustiť kruh, v kruhu je brána. 5x cca 45´´, O2
10 min.

Prípravná časť
Špeciálne rozcvičenie
2x z každej strany, cvičenie začína
nastrelením, ktoré brankár
pristavuje; po následnej dvojitej
zmene smeru vykorčuľuje hráč pred
bránu a zakončuje 1:5, CP

15 min.

Hlavná časť
Herné cvičenie 1-1:
4xUF a 4xOF, výmena strán po 4
opakovaniach; každý útočiaci hráč
zakončuje 2 puky spoza brány,
brániaci hráč bráni naplno
1:2, CP

15 min.

Hlavná časť
6x 20´´,1:2,ANP;útočná akcia
začína vždy spoza brány

13. Konspekt TJ - 8. roč

10 min.

Záverečná časť
Blokovanie striel - výmena funkcií
po ukončení opak., hráči, ktorí hrajú
1-1 nemôžu zakončiť, len prihrávajú
strelcom,
brániaci hráč z dvojice ktorá hrá
súboj 1-1 blokuje strelcov
12x20´´

5 min.

Dynamické korčuľovanie
Útočníci aj obrancovia rovnako vždy pred zmenou smeru vykonať klamlivý pohyb 1:3, CP, 4 x
po zapracovaní a 4 x po blokovaní prerušovaná čiara znamená odšľapávanie

14. Konspekt TJ - 8. roč
Zameranie TJ:

Číslo TJ:

Uvoľňovanie sa s pukom
po prechode modrej čiary,
blokovanie striel

Dátum: MAREC

14.

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

5 min.

Úvodná časť: Prípravné cvičenie - hráči dvoch pätiek korčuľujú v strednom pásme, hráči
jednej päťky majú puky, hráči druhej päťky ich pasívne bránia (nemusí to byť bránenie
1-1); hráči s pukom sa snažia kryť puk a uvoľňovať sa s pukom 5 x 15´´, ANP
5 min.

Prípravná časť
Špeciálne rozcvičenie
Útočiaci hráč po realizácii
uvoľnovania sa s pukom a
zakončení korčuľuje na pozíciu
brániaceho hráča (a op) - brániaci
hráč bráni pasívne
6x, 1:4, CP

10 min.

Hlavná časť
Herné cvičenie 1-1:
Po skončení súboja 1-1, ktorý začal
v strednom pásme, ostávajú
obranca a útočník pred bránou, kde
prichádza s pukom hráč z rohu,
ktorý sa snaží zakončiť svoju
útočnú akciu 8x; 1:4

10 min.

Hlavná časť
Dvojice si po ukončení akcie
vymenia funkcie, v UF zakončujú
súboj 1-1 najprv hráči z 1.fázy,
útočiaci hráč z druhej fázy môže
zakončiť individuálne, alebo využiť
útočiacieho hráča z 1.fázy 8-10x,
CP

14. Konspekt TJ - 8. roč
15 min.

Hlavná časť
Prípravna hra 2-2 vo vymedzenom
priestore - gól nemusí padnúť po
prihrávke, ale aj po individuálnej
akcii
8x cca 20´´,1:3

10 min.

Záverečná časť
Blokovanie striel - dvojica hráčov
môže hrať len po červenú čiaru,
brániaca dvojica sa snaží blokovať
strely útočiacich, keď puk opustí
stredné pásmo tréner prihráva ďalší
4x30´´

5 min.

Dynamické korčuľovanie
Útočníci aj obrancovia rovnako 6x, 1:5, CP po zapracovaní

