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AKO SA PRIPRAVIŤ NA HOKEJOVÉ STRETNUTIE - BRANKÁR 

 
 

1. Pred zápasom je potrebné si odpočinúť a ísť skôr spať. 
2. V deň zápasu konzumuj len ľahko stráviteľnú stravu,  aby si nemal zdravotné ťažkosti. 
3. Rozcvičenie na suchu pred samotným zápasom by malo trvať 15 - 20 minút. 

Rozcvičujeme celé telo. Brankári sa rozcvičujú samostatne, nie z mužstvom (dôležitá 
psychická príprava). 

4. Pred zápasom si skontroluj či je tvoja výstroj v bezchybnom stave, lebo i sebe menšia 
chyba môže spôsobiť neskoršie komplikácie, ktoré končia gólom (šnúrky na 
korčuliach, remienky na betónoch, zle nabrúsené korčule, nepripravená hokejka apod.) 

5. Rozcvička na ľade pred zápasom: 
• Over si, aká je kvalita ľadu pred vlastnou bránkou,  
• Skontroluj si osvetlenie v hale, 
• Vyskúšaj si odraz puku o mantinel, 
• Pre priestorovú orientáciu využi reklamy na ľade a mantineloch (vykrývame 

streleckých uhlov). 
6. Pokiaľ chytá tvoj kamarát, sleduj súperových hráčov, ich hokejové zručnosti, kde 

strieľajú, ako realizuj blafák, či je ľavák alebo pravák. Pomôže ti to v samotnom 
zápase. 

7. Rozcvičuj sa maximálne zodpovedne. 
8. Nerozptyľuj sa rôznymi nežiaducimi vplyvmi (rozprávanie so súperom, rodičmi, 

kamarátmi) plne sa koncentruj na zápas. 
9. V samotnom zápase buď sústredený, pozorný a koncentrovaný od 1. sekundy až do 

samého záveru. Relaxuj keď je hra prerušená a cez prestávku. 
10. Komunikuj a riaď spoluhráčov počas zápasu, máš lepší prehľad lebo máš hru pred 

sebou. 
11. Neriskuj, rieš také herné situácie, v ktorých máš istotu že ich zvládneš (vychádzanie 

príliš ďaleko z bránky, za bránku, rozohrávanie cez protihráča a pod.). 
12. Ale neboj sa urobiť chybu, len tak môžeš napredovať. 
13. Nepúšťaj pred seba strach. Rešpekt áno strach nie . 
14. Počas zápasu dopĺňaj stratenú tekutinu, odporúčané nápoje pre športovcov. Druhý 

brankár, ktorý nenastupuje do hry je pripravený pre potreby trénera, kedykoľvek 
zasiahnuť do hry. V prípade že dostaneš príležitosť po príchode na ľad sa rozcvič 
(pohybom v bránke, korčuľovaním, základnými zákrokmi (rozkľak, polosklz, 
polorozkľak, špagát a iné).  

15. Buduj si svoju sebadôveru na dobrých výkonoch.  DÔVERUJ  SI!!! 
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