
TRÉNINKOVÝ PLÁN  - NOUZOVÝ STAV ZIMA 2020-21 mladší žactvo

Pokud jsou sněhové podmínky, dávejte přednost LY! Pokud nemůžete na hory, možno BE, IM, KB v TP.

Zaměření: Lyk (2/3), LYb (1/3), dle sněhových podmínek BE CH, IM turistická chůze, imitace

lyže klasika HR hry

LYb lyže bruslení SI obecná síla

    KO horské kolo GO+JI

KB kolečkové brusle RE

TJ trénink. jednotka TVO tréninkové volno

příklad tréninků 3x týdně Vánoce +leden TH

Datum Zaměření RE

1 po 28.12. 1 I. 0,25 1

1 st 30.12. 1 I.-II. 0,25 1

1 so 2.1. 1,5 I.-II. 0,25 1,5

V případě, že nebudete lyžovat, zařazujte do BE, KB, IM i intenzivnější-rychlejší úseky.

DŮLEŽITÉ-STREČINK, PROTAHOVÁNÍ A DALŠÍ FORMY REGENERACE MINIMÁLNĚ 3x TÝDNĚ-NEZAPOMÍNEJTE NA CVIČENÍ NA ZÁDA.

S.Polanská 777864186, silvie.polanska@gmail.com

Mladší žactvo (2009-10)-Skutečné objemy prosíme zapisovat do on-line TD P. Sedlecká 605836829, petra.konik@seznam.cz

Y.Rubášová 723613670, y.rubasova@gmail.com

běh+běž.hry

případně BE, IM, KB, CH-intenzivní, HR, GO-obratnost, SI-posilování s vahou vl. těla, RE-protahování, reg.výběh LYk

Nejmladší žactvo (r. 2011 a ml.) - dle možností všestranně sportovat !
gymnast. obratnost, jiné

regenerace-protahování, plavání, výklus

trén. hodiny

TJ / 
týdně

LY  
(hod.)

LY 
int.

Celkem 
TH

ind. Dachstein 
(11-13 h) nebo 
dle podm.

LYk min. 1 hod.– 1. 15 min rozjetí pomalé tempo cca 2 okruhy (i podél horního lesa)

2. 15 min technika bez holí na rovině, najít vhodnou stopu (podél horního lesa) 

3. 15 min technika stříďáku do mírného kopce s holemi, zkoušet i s jednou holí, střídat ruce

4. 10 min šikovnost, obratnost-jízda mimo stopu, po louce, obraty, vyjetí 10 min

ind. Dachstein 
(11-13 h) nebo 
dle podm.

LYb min. 1 hod.– 1. 15 min rozjetí pomalé tempo cca 2 okruhy (i podél horního lesa

2. 10 min technika bez holí na rovině, důraz na přenášení váhy                               

3. 15 min technika 2-1 (mrzáky do kopce, sjíždět bruslení bez holí 

4. 10 min rychlejší výjezdy 1-1 do kopce (opakovaně)-závodit ve dvojicích

5. 10 min šikovnost, obratnost-jízda mimo stopu, odšlapy z kopce

ind. Dachstein 
(11-13 h) nebo 
dle podm.

LYk min. 1 hod.– 1. 15 min rozjetí pomalé tempo cca 2 okruhy (i podél horního lesa) 

2. 15 min technika bez holí na rovině

3. 15 min technika soupaže po rovině, vkládat odrazy jednou nohou (koloběžka)

4. 20 min rychlejší výjezdy stříďák do kopce (opakovaně)-závodit ve dvojicích, nejprve kratší 
úseky, pak delší 
5. 15 min šikovnost, obratnost-jízda mimo stopu, odšlapy z kopce

Denně by se měla provádět strečinková cvičení či jiné formy regenerace, v létě lze považovat ze regeneraci koupání, denně posilujte ruce (kliky) a trup

mailto:silvie.polanska@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15IAubifBrL8tCL1FktcciswxXrNbu5Ynce7A8brOx8Y/edit?usp=sharing
mailto:petra.konik@seznam.cz
mailto:y.rubasova@gmail.com

	Plán_ind._zima

