
               Tréningový plán 2011 

„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) 

 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 x za týždeň loptu, 

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

najmä „ballhandling“ a streľbu ! 

„Ballhandlingové“ cvičenia sú na stránke – „oznamy“ – videá na konci ... , podobne aj strelecké cvičenia – 

tak, ako to robíme na tréningoch. Správny spôsob streľby a pod.  

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 !!! 

Hlavný tréning : 

Strečing:  

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

Preskoky: 

a) dopredu – dozadu 

- stojte rovno  

- oboma nohami naraz skáčte dopredu a dozadu 

- 50 preskokov 

- 3 série 

b) do strán 

- stojte rovno  

- oboma nohami naraz skáčte do strán (doľava a doprava) 

- 50 preskokov 

- 3 série 



c) strihačky 

- stojte rovno  

- pravá noha je vpredu a ľavá noha je vzadu 

- skáčte naraz tak, aby ste vymenili nohy (ľavá noha bude vpredu a pravá noha bude vzadu) 

- 50 preskokov 

- 3 série 

Krúženie s loptou: 

- stojte na pravej nohe, ktorá je mierne pokrčená 

- ľavú nohu majte zdvihnutú nad zemou 

- vezmite si basketbalovú loptu a krúžte s ňou: 

a) okolo hlavy – (10x do jednej strany, 10x do druhej strany) 

b) okolo pása - (10x do jednej strany, 10x do druhej strany) 

- potom nohy vymeňte a všetko zopakujte 

- 3 série (3x budete stáť na pravej nohe a 3x na ľavej nohe) 

Obranný postoj: 

- postoj na oboch nohách, ktoré sú postavené širšie ako ramená  

- zadok spuste dole ako keby ste išli spraviť drep (ale nie až úplne k zemi) 

- špičky smerujú rovno, dopredu (!nie do strán!) 

- vezmite si skákalku alebo tenisovú loptičku  

- postavte sa do tohto postoja oproti stene 

- hádžte si loptičku o stenu a chytajte ju striedavo (raz do pravej ruky a raz do ľavej ruky) 

- 10x ju chytíte do pravej ruky, 10x do ľavej ruky (dokopy 20x) 

- POZOR! Ak loptičku nechytíte, vypadne vám z ruky cvičenie opakujete od 0. 

- 3 série 

Sadanie si na stoličku: 

- vezmite si obyčajnú stoličku, ktorú postavte za seba 

- postavte sa chrbtom k nej  

- pomaly si na ňu sadnite  

- dvihnite sa z nej bez toho, aby ste použili ruky  

- chrbát majte stále rovno (!nepredkláňajte sa!) 

- 20x si sadnite a 20x sa postavte 

- 3 série 

Dvíhanie nôh ponad fľaše: 

- Sadnite si na zem 

- nohy vystrite rovno pred seba 

- rukami sa mierne oprite dozadu 

- vezmite si dve obyčajné plastové fľašky (lepšie nejaké menšie) 

- jednu položte vedľa členka ľavej nohy a jednu vedľa členka pravej nohy 

- dvíhajte vystretú nohu cez fľašku tak, aby ste ju nezvalili 

- 10x zdvihnite ľavú nohu, 10x pravú nohu 

- 3 série 

Posilňovanie: 

a) kliky  



- 10 klikov 

- 3 série 

b) brušáky  

- 15 brušákov 

- 3 série 

c) plank  

- pozícia je ako pri kliku (na vystretých rukách)  

- snažíte sa udržať v pozícií 30 sekúnd 

- 3 série 

 

 

 

 

 

 

 


