
Pořadí testů

Výška, hmotnost, držení hole, délka hole1.
Jacíkův motorický test2.
20 m sprint3.
Skok z místa4.
5 x 10 m sprint5.
Manipulace s míčkem - osmičky na čas6.
Illinois Agility Test bez hokejky7.
Illinois Agility Test s hokejkou8.

Výška, váha1)

Váha•
metr•
lepicí páska•
deska na měření•

Bez bot•
Přesnost na 0,5 cm, respektive 0,5 kg•
Zaokrouhlování nahoru•

Pomůcky 

Jacíkův motorický test2)

rovná měkká podložka•
stopky•

Pomůcky

Test prověří obratnost, sílu i vytrvalost•
Jedná se o rychlé změny poloh: leh na zádech >>> stoj >>> leh na břiše >>> stoj•

Účel testu

Probíhá 2 minuty, čas stále běží•

Položte se na záda (lopatky a paty se dotýkají země) .•
Přejděte do stoje spatného, potom do lehu na břiše (hrudník se musí dotýkat podložky) a znovu do stoje spatného.•
Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.•
Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně, stoj musí být vzpřímený atd.•
Sestavu opakujte co nejrychleji•

Provedení

Za každou provedenou polohu si započítejte jeden bod. •
Hodnocení

20 m sprint3)

Posouzení výkonnosti podle měření KTV (Plzeň, 2000)

Body Výkon 12-15 let / počet poloh 16-19 let / počet poloh

1 slabý 55 a méně 56 a méně

2 podprůměrný 56-64 57-65

3 průměrný 65-71 66-73

4 nadprůměrný 72-79 74-81

5 výborný 80 a více 82 a více

Testová baterie
úterý 20. srpna 2019

   ACSF - stránka 1    



Skok z místa4)

5 x 10 m sprint5)

Jedná se o test akcelerace, sprinterské výbušnosti a techniky sprintu a běžeckého kroku. •
Simulace běžného zápasového zatížení hráče - "dám pár sprintů naplno a jdu střídat"•

Účel testu

Měřící pásmo•
Kužele•
Fotobuňky•
izolepa. •

Pomůcky

Cílem je zaběhnout měřené úseky v co nejkratším čase, jednotlivé časy se sčítají•
Při návratu z cíle na start hráč odpočívá dle vlastního uvážení, čas se neměří, startuje znovu dle svého uvážení•
Výchozí pozice je v polovysokém startu, přední noha nesmí překračovat startovní čáru, zadní noha je za první. Prvním krokem musí hráč překročit startovní čáru.•

Provedení

Čas měříme za pomoci fotobuněk.•
Zaznamenává se čas doběhu hráče s přesností na setiny sekundy.  Zaokrouhlujeme atleticky, tj. „nahoru“ (např. naměřený čas 4,223 zaokrouhlíme na 4,23).•
Jednotlivé časy měřených úseků se sčítají do celkového času.•
Každý z hráčů má dva pokusy. Zaznamenává se pouze lepší výsledek.•
Celý běh je snímán kamerami z bočního a čelního pohledu. Ze záznamu bude hodnocena kvalita provedení, dle předem nastavených parametrů. •

Hodnocení 
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Manipulace s míčkem - osmičky na čas6)

Illinois Agility Test bez hokejky7)
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Illinois Agility Test s hokejkou8)
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