
HALA 11:00 až 12:30

Míčky•
Tenisáky•
Rozlišováky•

Pomůcky

5 koleček s protažením na aktivaci svalů a kloubů1.
Dynamická (předzápasová) rozcvička2.
Individuální herní aktivace: driblingy (florbalový, hokejový, 2 florbalové mí čky, tenisák), zvedání míčku (přes špičku čepele, přes spodní hranu, rychlým zápěstím), nadhozy…3.
Nácvik standardních situací z videa - vždy společné jednotné vysvětlení, poté každá tréninková skupina zkouší na půlce hřiště - postupně všechny signály4.
Nácvik prvků herních systémů z videa - UPŘESNIT5.
Vyklusání, protažení6.

Cvičení:

Den 2 - pondělí
pondělí 19. srpna 2019
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UMT 14:00 až 15:30

Žebříky•
Mety•
Kužely•
slalomové tyče na kužely•
Překážky•
Bosu•
gymbally•
3 míče na házenou•

Pomůcky

5 koleček s protažením na aktivaci svalů a kloubů1.
Házená 5 na 5, 3 hřiště (všichni hrají), branky z kuželů2.
Žebříky - různá technika; s výběhem 10 metrů k položené metě3.

Cvičení:
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Žebříky - různá technika; s výběhem 10 metrů k položené metě3.
Sprinty - polohové starty (zástupy po pěti hráčkách; z místa, rychlé nohy, otočka, zády s tlesknutím s dalším v řadě)4.
Překážky - dráha 6 ks překážek; různé varianty přeskoků (přešlapování bokem - vysoká kolena, snožmo rovně, snožmo bokem, po jedné noze - vždy tam a zpět)5.
Překážky s výběhy bokem k metě, dle signálu trenéra - dráha 6 překážek a 5 met, mety 2 metry na šířku od překážky6.
Slalom ve dvojicích mezi kužely s tyčemi, společné nesení gymballu v rukou nad hlavou - obratnost a rychlost7.
T-slalom s plyometrií (dřep, skákání po levé noze vpřed k levému kuželu, couváním zpět, dřep, skákání snožmo vpřed ke středovému kuželu, couváním zpět, dřep, po pravé noze vpřed k pravému kuželu, couváním zpět, dřep)8.
T-slalom s přechody (start bokem, výběh ke středovému kuželu, oběhnutí, osmička čelem tam pozadu zpět k levému kuželu, oběhnutí středového/otočka, osmička čelem tam pozadu zpět k pravému kuželu)9.
Ostrovy - přeskakování z bosu na bosu (pokud jich bude alespoň 6 ks)10.
Házená 5 na 5, 3 hřiště (všichni hrají), branky z kuželů11.
3 kolečka vyklusání12.

HALA 16:30 až 18:30

Míčky•
Tenisáky•
Rozlišováky•
Malé branky•
Velké branky•
Kužely•
Mety•

Pomůcky

5 koleček s protažením na aktivaci svalů a kloubů1.
Dynamická (předzápasová) rozcvička2.
Individuální herní aktivace: driblingy (florbalový, hokejový, 2 florbalové mí čky, tenisák), zvedání míčku (přes špičku čepele, přes spodní hranu, rychlým zápěstím), nadhozy…3.
Herní cvičení - vždy společné vysvětlení cvičení, poté paralelní provádění na 3 hřištích (3 skupiny po 10ti hráčkách, 5 hraje a 5 odpočívá)4.
Hra 5v5 - aplikace herních systémů a standardních situací z videa5.
Vyklusání, protažení6.

Cvičení:
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MALÁ HALA 20:00 až 21:00

Míčky•
Tenisáky•
Rozlišováky•
Mety•
Kužely•
Překážky•
Malé branky•

Pomůcky

Střelba na rozlišováky zavěšené v brance - florbalovým míčkem a tenisákem1.
Slalom (levá ruka, pravá ruka, celé tělo, přenos přes překážku, nadhoz, střela z první)2.
1v1 na malé branky (1 nebo 2 stanoviště - podle místa)3.
Bago / přihrávky na počet4.
Osmičky 5.
Prostor pro individuální cvičení - vymysli si a realizuj sama (podle místa)6.

Cvičení/Stanoviště:
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