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Súbor herných cvičení na zdokonaľovanie súčinnosti hráčov  
pri riešení hernej situácie 3-3 

1. 
Herné cvičenie začína streľbou na bránku postupne od obidvoch obrancov 
a následne aj od útočníkov. Obrancovia po streľbe zakladajú útok 3 – 2, 
pričom jeden z obrancov, ktorý založil útok bekčekuje útočnú trojicu 
hráčov = HSi 3 – 3.  

 

 
 

2. 
Herné cvičenie začína prihrávkou útočiaceho hráča na obrancu, ktorý 
zakladá útok a následne bekčekuje útočnú trojicu hráčov = HSi 3 – 3.  

 

 
3. 

Herné cvičenie začína prihrávkou útočiaceho hráča na obrancu, ktorý 
zakladá útok spoza bránky. Útočná trojica sa križuje v strednom pásme 
a útočnú akciu zakončuje na tú istú bránku. V strednom pásme tiež 
pristupuje 3 brániaci hráč = HSi 3 – 3.  
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4. 
Cvičenie začína krížnou prihrávkou útočiaceho hráča na obrancu, ktorý 
zakladá útok. Útočná trojica sa križuje v strednom pásme. Obranca, ktorý 
zakladá útok  následne bekčekuje útočnú trojicu hráčov = HSi 3 – 3. 

 

 
 

5. 
Cvičenie začína založením útoku cez obrancov. Útočná trojica sa križuje 
v strednom pásme. Tretí brániaci hráč napáda už pri zakladaní útoku 
a postupne bráni trojicu útočiacich hráčov =  riešenie HSi 3 – 3. 

 

 
 
 

6. 
Herné cvičenie začína nastrelením puku na zadný mantinel. Útočná trojica 
hráčov napáda dvoch brániacich hráčov 2 - 2. Okamžite po nastrelení puku 
sa do hry zapájajú tretí brániaci a útočiaci hráč - HSi 3 – 3. 

 

 
 
 

7. 
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Herné cvičenie začína postupnou streľbou od útočníkov po nakorčuľovaní 
z rohu ihriska, stredného útočníka s brániacim hráčom s osi ihriska 
a následnou streľbou obrancov na tečovanie od modrej čiary. Útočníci po 
poslednej strele od obrancu vykorčuľujú smerom od brány,  jeden z nich 
preberá puk od trénera. Trojica útočiacich hráčov následne rieši vzniknutú 
hernú situáciu 3 – 3. 

 
 

 
8. 

Herné cvičenie začína streľbou obidvoch obrancov z modrej čiary 
a zakončením hernej akcie útočiacich hráčov 3 – 0. Po zakončení akcie 
útočiaci hráči odkorčuľujú od bránky a obranca zakladá útok spoza bránky 
= HSi 3 – 3. 

 

 
 

9. 
Herné cvičenie začína krížnou prihrávkou z rohu ihriska a streľbou 
obrancov po vykorčuľovaní od mantinelu. Pokračuje križovaním hráčov 
strednom pásme a následným riešením HSi 3 – 3.  

 

 
10. 
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Cvičenie začína nastrelením puku trénerom na zadný mantinel. Kde 
okamžite vyštartujú útočiaci hráči a snažia sa zakončiť hernú akciu. Úlohou 
brániacich hráčov je zabrániť v streleniu gólu. Na znamenie trénera alebo 
ak útočiaci hráči zakončia akciu gólom zakladajú brániaci hráči útok na 
druhu stranu ihriska kde už v strede ihriska čaká ďalšia trojica útočiacich 
a brániacich hráčov. 

 

 
11. 

Herné cvičenie začína streľbou na bránu, po ktorej brankár rozohráva puk 
za bránku na obrancu. Obrancovia zakladajú útok spoza bránky. 

 

 
12. 

Herné cvičenie začína streľbou na bránu od obrancov (1 až 3) na jednej 
strane streľbou stredného útočníka na strane druhej. Obrancovia po streľbe 
brania útočníkov, ktorí po založení útoku (1.akcia) riešia HSi 3 – 3. Po 
prechode útočnej trojice začína 2.akcia, keď po prihrávke útočníkov od 
mantinelu a ich následnom križovaní nastáva riešenie HSi 2-2 proti 
obrancom, ktorí zakladali útok.   
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