Hráč 21. storočia –
požiadavky a ciele systému
vzdelávania trénerov
Celoslovenský seminár trénerov
20.11.2017 Hotel Tenis, Zvolen
Dušan Benický & Jukka Tiikkaja

1. Discuss the vision for the future - What are the
requirements for the “best coaching system in the
world” (youth programs)?

3. Based on the situation analysis, discuss the
priorities for the development plan (regional
& national development).

Current situation

3 Nov 2017

2. Based on the requirements, discuss the
current situation in the clubs.
Trencin
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OBSAH & CIELE
1.

2.
3.

Predstaviť proces rozvoja nového
systému športu s osobitým
dôrazom na oblasť trénerstva
Predstaviť štruktúru vzdelávania a
rozvoja trénerov
Predstaviť rozvojové ciele v oblasti
trénerstva a s nimi spojené
rozvojové opatrenia (Vzdelávanie
a rozvoj trénerov 21. storočia)
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Hráč 21. storočia
Zanietenosť a tvrdá práca – Spolupráca – Kreativita – Vytrvalosť
Herný výkon:
• Vynikajúci cit pre hru a
kreativita v ofenzívnej
činnosti
• Vynikajúca celoplošná hra a
korčuliarske schopnosti

Športový výkon:
• Vynikajúca kondícia
• Vysokokvalitná regenerácia
ako predpoklad pre
optimálnu účinnosť tréningov

Charakterové vlastnosti:
• Vnútorne motivovaný so zanietením pre osobný rozvoj
• Pracovitý & vytrvalý pri dosahovaní dlhodobých cieľov
• Oplývajúci vysokým sebavedomím a sebadôverou
• Schopný zobrať na seba zodpovednosť za vlastné napredovanie ako
aj za napredovanie ostatných (life manažment & vodcovstvo)
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Rozvojové etapy
”Etapa vrcholovej prípravy”
Staň sa najlepšou verziou samého seba – Súťaž s najlepšími

”Etapa športovej špecializácie”
Ovládaj hru – Ovládaj svoje tréningové postupy– Špecializuj sa

”Etapa „rozvoja“ hokejových zručností”
Hraj zápasy – Vytvor si vášeň pre hru – Uč sa trénovať

”Etapa všestranného športovania”
Uč sa hrať – zabávaj a zapoj sa – ostaň pri športe (”slovenská hokejová rodina”)
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Rozvojové ciele:
Špecializácia & vrcholová príprava
Osobnostný rozvoj
21–35+ rokov

•

Etapa vrcholovej prípravy
•
•

•
15 roční a starší

•

Etapa športovej špecializácie
•

•

•
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Optimalizovať mieru vlastnej
zodpovednosti hráča v tréningovom
procese
Optimalizovať pozitívne návyky a rozvojové
postupy za účelom zvyšovania výkonu
Vynikajúca výkonnosť a herná stabilita od
zápasu k zápasu (vrátane emocionálnej
sebakontroly)
Naďalej rozvíjať vodcovské schopnosti
(dôraz na náročné situácie)
Zvyšovať mieru vlastnej zodpovednosti
hráča v tréningovom procese (orientácia na
plnenie cieľov a vytrvalosť)
Budovať pozitívne návyky a rozvojové
postupy (life management atď.)> s dennodennou pravidelnosťou
Vedieť sa vysporiadať s vonkajším tlakom a
stresom (rozpoznávať a čeliť rôznym
druhom emócií)
Podporovať vodcovské schopnosti
jednotlivcov a tým rozvíjať pozitívnu
tímovú kultúru (napr. vodcovstvo formou
príkladu & vodcovstvo v kolektíve)

“Herný výkon”: Cit pre hru & rozvoj tímovej “Herný výkon”: Individuálne hráčske
hry
schopnosti, rozvoj technických zručností
•

•

•

•

•

•

Optimalizovať rýchlosť hráča pri
rozhodovaní v ofenzívnych a defenzívnych
situáciách so zreteľom na požiadavky
medzinárodného vrcholového hokeja
Optimalizovať u hráčov ich uvedomelosť
pri hre na jednotlivých postoch v rôznych
herných situáciách
Naďalej rozvíjať u hráčov chápanie rôznych
tímových herných systémov ako súčasť
úspešného tímového úsilia
Rozvíjať rýchlosť pri rozhodovaní v
ofenzívnych a defenzívnych herných
situáciách za účelom zvyšovania hernej
intenzity
Naďalej rozvíjať u hráčov ich uvedomelosť
pri hre na jednotlivých postoch (vrátane
spolupráce medzi jednotlivými postmi
počas rôznych herných situácií, napr.
brankár a obrana)
Predstavovať hráčom rozličné tímové
herné systémy ako súčasť úspešného
tímového úsilia

•

•

•

•
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“Športový výkon”: Fyzická kondícia/fyzický
rozvoj

Optimalizovať stabilitu hernej výkonnosti
•
ako aj rýchlosť pri vykonávaní
individuálnych zručností - práca s hokejkou,
prihrávanie a streľba
•
Optimalizovať korčuliarske schopnosti
(zručnosť, sila a kapacita) v rôznych
herných situáciách so zreteľom na
požiadavky medzinárodného vrcholového
hokeja

Optimalizovať fyzickú kondíciu v súlade s
individuálnymi požiadavkami herného
výkonu
Za účelom zvyšovania výkonu
optimalizovať rovnováhu medzi tréningom
a regeneráciou

Zvyšovať stabilitu hernej výkonnosti ako aj
rýchlosť pri vykonávaní individuálnych
zručností s pukom - práca s hokejkou,
prihrávanie a streľba aj bez puku –
odoberanie puku, uvoľnovanie sa bez puku
Zdokonaľovať individuálnu korčuliarsku
techniku a zručnosti so špeciálnym
dôrazom na rýchlosť, silu a korčuliarsku
kapacitu

Pri rozvoji hráča sa špecializovať na fyzickú
kondíciu a to so zreteľom na herné
požiadavky
Naďalej rozvíjať celkové atletické
schopnosti a tým umožniť hráčom zvládnuť
zvýšené tréningové požiadavky a process
regenerácie
Naďalej objasňovať hráčom dôležitost
efektívnej regenerácie a s tým spojené
návyky

•

•

•

Rozvojové etapy
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Štruktúra certifikácie a rozvoja trénerov
”Participation stage”

”Development stage”

”Specialization stage”

”High-perf. stage”

Etapa všestranného
športovania

Etapa ”rozvoja”
hokejových zručností

Etapa športovej
špecializacie

Etapa vrcholovej prípravy

Certifikovaný šéftréner
Certified Master Coach (rozvoj)

Šeftréner/tréner mentor
(Master coach)

Vyšší/pokročilý tréner
(advanced/senior coach)

Tréner
(coach)

Certifikovaný vyšší tréner
Certified Senior Coach
(rozvoj)

Certifikovaný vyšší tréner
Certified Senior Coach
(vrcholová príprava)

Sezóna 2018–2019

Certifikovaný tréner
Certified Coach
(rozvoj)

Certifikovaný tréner
Certified Coach
(vrcholová príprava)

Sezóna 2017–2018

Asistent trénera
(coaching assistant)

NA
Obsah športovej
prípravy a metódy
trenovania
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Sezóna 2019–2020

Plánovanie a
evidencia

Osobné
zručnosti
trénera/hráča

Vzdelávacie ciele =
trénerstvo 21. storočia
Osobné zručnosti
/vodcovstvo
/self-manažment

Revidovaný program vzdelávania & rozvoja
trénerov
Budovanie motivácie, sebadôvery, sebavedomia,
pracovnej morálky & zodpovednosti športovcov
Podpora krátko a dlhodobého rozvíjania hráčov.
Optimalizácia individuálneho a tímového rozvoja
pomocou systematického plánovania a vyhodnocovania.
Optimalizácia efektivity tréningového procesu pomocou
zlepšovania life-manažmentu

Tréningový
proces
know-how

Spĺňať požiadavky medzinárodného hokeja
(individuálny & tímový rozvoj)
Optimalizovať rozvíjanie hráča v súlade s hernými
požiadavkami (obsah tréningov na ľade & mimo
ľadu)

Obsah tréningov
know-how
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Štúdia trénerov, ktorých zverenci dosahovali
viacnásobné víťazstvá
(Lara-Bercial & Mallet 2015)
• 14 trénerov a 21 športovcov
reprezentujúcich 11 rôznych
športov dostalo otázky z 9
rôznych krajín
• Zverenci týchto trénerov
získali viac ako 130 zlatých
olympijských medailí a medailí
z najvýznamnejších
šampionátov počas
posledných 40 rokov
20 Nov 2017
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Obklop sa tými správnymi ľuďmi.
Stredobodom tvojho záujmu musí byť
športovec.
Praktizuj partnerstvo, nie diktatúru.
Emočná inteligencia je rovnako dôležitá ako tá
športová.
Mať hrošiu kožu je nevyhnutnosť.
Je dôležité udržiavať rovnováhu medzi prácou
a životom.
Viacnásobný víťaz trpí viacnásobnou
neistotou.
Jasnovidecké schopnosti ti môžu pomôcť.
Rozvíjaj svoju vieru v ostatných.
Riskuj.
SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA

Rozvoj trénerov
1

2

3

4
Realizácia
Samoštúdium

Najnovšie poznatky v
rôznych oblastiach:
Rôzna kvalita trénerov
na rôznych úrovniach
= spôsobilosť trénerov
= vzdelávacie výsledky

Modelované tréningy
„clinics“/semináre

Osobné zručnosti
Vzdelávacie programy
Tréningový proces

(VŠ, SZĽH & ŠSH atď.)

Tréningový
obsah/metódy

E-learning
Mentorovanie/
doučovanie
…
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Plán certifikovania & rozvoja trénerov
2017
Oct-Dec

Updated 16.11.2017

2018
Jan-March

• Dokončiť cieľe a koncept pre vzdelávanie trénerov a
rozvoj hokeja
• Školenie trénerov D-licencie (do 20 trénerov)
• Re-certifikovanie trénerských licencií – HighPerformance od U16 (do 60 trénerov)
• Re-certifikovanie trénerských licencií –Development
do U15 (do 60 trénerov)
• Vzdelávanie regionálnych inštruktorov pre potreby
dalšieho vzdelávania trénerov (do 20 trénerov)
• Prvý regionálny licenčný program pre vzdelávanie
trénerov v 3 regiónoch (do 60 trénerov)
• Druhý celoslovenský seminár trénerov zameraný na
High-Performance od U16
• Prvý celoslovenský seminár pre trénerov HighPerformance (do 20 – 30 trénerov)
• Prvý
celoslovenský
seminár
pre
trénerov
Development (do 20 – 30 trénerov)
• Regionálne vzdelávanie trénerov v 8 regionoch
20 Nov 2017
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2018
Apr-Jun

2018
Jul-Sep

2018
Oct-Dec

2019
Jan-Mar

2019
Apr-Jun

2019
Jul-Sep

TBC
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• Ďakujem za vašu
pozornosť!
• Otázky a
pripomienky?

