
               Tréningový plán 2010 

„Kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod...!“ 

.... ako toto obdobie zvládneme (zvládnete...), tak sa nám (vám...) bude trénovať 

a hrať zápasy po skončení tejto situácie. Čím viac a kvalitnejšie budete „makať“, 

tým väčší náskok budete mať pred súpermi ! 

 V nasledujúcich riadkoch nájdete súbor cvičení, ktoré sú pripravené tak, aby ste ich mohli 

odcvičiť v detskej izbe, v obývačke, atď. (v prípade priaznivého počasia si to kľudne choďte 

odcvičiť von, na ihrisko) 

 Hlavný tréning opakujte 3x do týždňa (najlepšie pondelok, streda, piatok) 

 Posilňovanie opakujte 2x do týždňa (najlepšie utorok a štvrtok) 

 Strečing robte VŽDY pred tréningom a po tréningu!!! 

 V prípade nejasností v cvičeniach neváhajte kontaktovať trénera Petra, cvičenia vysvetlí, 

prípadne ukáže online 😊 

Okrem týchto cvičení je potrebné zobrať aspoň 2-3 x za týždeň loptu, 

a keďže je povolené byť na vonkajšom ihrisku, treba pracovať a robiť 

najmä „ballhandling“ a streľbu ! 

Všetci ovládate „ballhandlingové“ cvičenia (a sú aj na stránke – „oznamy“ – na konci ... ), podobne aj 

strelecké cvičenia – tak, ako to robíme napr. v sobotu.  

Dôležité (!!!) – NIE (!) iba „si zahádzať na kôš“, ale skutočný strelecký tréning – napr. vo dvojiciach 

a pod. Streľba z rôznych pozícií; šestky ....  

Môžete sa dohodnúť viacerí (najviac šiesti) a ísť si spolu zahrať 3 : 3, podobne aj na strelecký tréning ....  

!!! DBAJTE HLAVNE NA KVALITNÝ STREČING A NAŤAHOVANIE PROBLÉMOVÝCH PARTIÍ 

(všetci viete kde máte svoje nedostatky) !!! 

Hlavný tréning: 

Strečing:  

- poriadny, nie 5 minút, aspoň 10 – 15 minút  

Preskoky: 

- znožmo: dopredu – dozadu, do strán, strihačky 

- na jednej nohe, potom na druhej: dopredu – dozadu, do strán 

- každá séria 100x  

- 3 série 

Výskoky: 

- na špičkách, čo najvyššie 

- každá séria 50x 

- 3 série 



Krúženie s loptou: 

- postoj na jednej nohe, druhá noha je zdvihnutá a zohnutá  

- s tenisovou loptičkou alebo basketbalovou loptou krúžite:  

a) okolo pása (20x do jednej, 20x do druhej strany) 

b) popod pokrčenú nohu (20x do jednej, 20x do druhej strany), výmena nôh 

- 5 sérií 

Dotýkanie sa zeme s loptou: 

- postoj na jednej nohe, druhá noha je zdvihnutá a zohnutá  

- s basketbalovou loptou, ktorú máte vo vystretých rukách pred sebou sa snažíte dotknúť zeme 

(udržte sa na stojnej nohe, druhú nohu vystierajte dozadu) 

- 20x každá noha 

- 3 série 

 

Obranný postoj – pohyb do strany 

- zadok dole (musí páliť pri cvičení)   

- 4 – 5 úkrokov (môže aj viac úkrokov do oboch strán podľa veľkosti izby – dvora, max. však 10!)  

- 5 sérií 

Výpady: 

a) dopredu 

- vystriedať obidve nohy 

- 15x na jednu nohu 

- 3 série  

b) dozadu 

- vystriedať obidve nohy 

- 15 x na jednu nohu 

- 3 série  

Odsúvanie ponožiek: 

- postoj na jednej nohe – mierne pokrčená, druhá noha je zdvihnutá mierne nad zemou 

- naskladáte si 7 ponožiek v klbku okolo seba do kruhu 

- cieľom je odsunúť od seba všetky ponožky (s nohou, ktorá je vo vzduchu)  

- vystriedať obe nohy  

- 3 série  

 

Posilňovanie: 

a) PLANK na vystretých rukách  

- naskladať si 5 ponožiek v klbku ku pravej ruke a ľavou rukou ich premiestňovať k ľavej ruke 

- premiestnenie z pravej strany do ľavej strany a naspäť do pravej strany = 1 séria 

- 5 sérií 



b) PLANK na vystretých rukách  

- jedna ruka vystretá, držíte v nej tenisovú loptičku (klbko ponožiek)  

- pohadzujete si loptičku vo vystretej ruke 

- 30 sekúnd 

- 3 série na jednu ruku, 3 série na druhú ruku 

c) PLANK na lakťoch  

- 30 sekúnd  

- 3 série  

d) PLANK naboku na lakťoch 

- najprv na pravej, potom na ľavej ruke 

- 30 sekúnd 

- 3 série 

f) PLANK na vystretých rukách  

- pravou rukou sa dotknete ľavého ramena a opačne  

- 10x každá strana  

- 3 série 

g) kliky  

- 60 klikov (kľudne po sériách) 

h) drepy  

- 100 drepov (kľudne po sériách)  

i) brušáky  

- 100 opakovaní (kľudne po sériách) 

 

 

 


