
ATLETICKÝ TRÉNINK

Základy

Leh břichem na stehně, ruce spojené na zádech.

Co nejrychlejší vztyk, ruce stále spojené na

zádech

Lezení zády k řebříku

1. sed zády k sobě. Nohy pokřené a ruce Skiping s doplňovými úkoly:

zachycené vzájemně v laktech 1. tleskat s rukami nad hlavou

2. Co nejrychleší současný vztyk, přičemž 2. plácnout o stehna

ruce zůstávají stále zachycené 3. plácnout o prsa
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Cvičení rovnováhy

Běh s partnerem Stoj na jedné noze, ruce před tělem prsty 

Partner se pohybuje klusem pomalu dopředu, k sobě.

druhý obíhá kolem něj rychle vpřed 1. stupeň: vydržet co nejdéle stát

bez toho, aby partnera omezil v pohybu 2. stupeň: detto 1., ale zavřené oči

3. stupeň: detto 2., ale hlava zakloněná 

dozadu

Běh s partnerem za zády: Hráč vepředu se Souboj ve dvojici na lavičce ve stoji na 

pomalu pohybuje klusem dopředu, ten vzadu jedné noze: pomocí strkání nebo tahu

nastaví tomu vepředu vždy ruku proti holenní dostat soupeře z rovnováhy. Kdo zůstane

kosti (překážka). na lavičce?
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přeskoky vpřed-vzad se stanoveným

kontaktem s podlahou

chůze vpřed na válci s rušivým vlivem

přeskoky do stran současně s nesením

tyče a se stanoveným kontaktem 

s podlahou

stehna až vedle laktů, pohyb trupu vpřed

s tím, že udržíme míč na zádech přeskoky do stran v trojúhelníku (tyče)

se stanoveným kontaktem s podlahou

Možnosti pohybu na lavičce a přes tyče

střídavé přeskoky levá / pravá vepředu

sv pohubu rovně vpřed a při stanoveném

kontaktu s podlahou (špička, celé chodidlo, ..)

poskoky na jedné noze na lavičce směrem vpřed 
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Rovnováha objektů

pohyb autíčkem po holi nahoru a dolu

udržet míče jeden na druhém nad hlavou

(držení obouruč)

udržet míč ve vzduchu pomocí stehen

udržet míče jeden na druhém ve výšce udržet míč hlavou co nejdéle ve vzduchu

prsou v jedné ruce
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ruce přes sebe, současná práce s míčem

v pohybu.

Pak prohazování z jedné ruky do druhé.

jeden míč na zádech, druhý postupně 

posuvat nohami vpřed

nadhazování míče jednou rukou, druhou

míč o zem. Na místě a pak i v pohybu.

volné žonglování se 3 míči

současná práce každé ruky s jedním míčem současné nadhazování míče rukou a

s různou rychlostí u každé ruky. míč o zem nohou - vše na místě.

Prohazování z jedné ruky do druhé současně.
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dribling s míčem mezi nohy v pohybu

nebo na místě

držet míč nad hlavou a střídat ruce.

V pohybu i na místě.

Souboj: hráči se drží za pravé ruce, levými

driblují. Současně se snaží soupeře 

dostat různě pravou rukou z rovnováhy.

Kdo bude u míče poslední?

prohazování míčů z jedné ruky do druhé

před sebou v pohybu nebo na místě.

Varianta: prohazování nad hlavou

prohazování míče před sebou z ruky do 

ruky a současně míč od jedné nohy k druhé. současný driblink s míčem jednou rukou 

V pohybu nebo na místě. na lavičce a druhou rukou s pálkou na

stolní tenis udržet balonek ve vzduchu
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sed na zemi, nohy pokrčené, v každé 

ruce míč. Vyhodit míče vysoko, v té době

rychle vztyk do stoje a ve stoji chytnout 

míče

současně hlavou udržet nad sebou jeden

balonek a s raketou na badminton druhý 

balonek v pohybu nebo na místě 

vysoké vyhazování míčů každou rukou od kostrče vyhodit míč obouruč vysoko 

široko od těla. Po vyhození 3x tlesknout nahoru. Potom 3x tlesknout rukami před

rukami  a pak chytnout. Varianty: tělem a opět chytnout míč za tělem.

v různém postavení nohou. Varianty: po vyhození sed, opět vztyk

a chycení míče

současné prohazování 2 míčů z jedné ruky 

do druhé. Po vyhození 3x tlesknout rukami

a pak chytnout. Varianty: v různém

postavení nohou. 2 hráči si současně rukami prohazují 

2 míče a nohami si nahrávají třetí
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