
PŘO-Tréninkový cyklus XII. duben 2022 ml. žactvo, nejml. žactvo

Zaměření týden 1.-5. RE-odpočinek a regenerace po sezóně, HR, CH, KO-odpočinkové tempo, technika

BE běh+běž.hry CH, IM turistická chůze, imitace

Začátek tréninků: LYk lyže klasika HR hry

po 17-18 Aquacentrum (1x úterý) LYb lyže bruslení SI obecná síla

út 17-18 dle TP KO horské kolo GO+JI gymnast. obratnost, jiné

víkendy 10-11,30 nebo dle TP KB kolečkové brusle RE regenerace-protahování, plavání, výklus

TVO tréninkové volno TJ, TH trénink. jednotka, tr. hodina

TJ Datum Místo Zaměření

TVO (tr. volno)-individuální aktivity

1 út 5.4. HR-diskgolf, s sebou kdo má vlastní „talíř“ 1
pá 8.4. individuálně RE-protahování, plavání, regen. výklus 30'

1 so 9.4. HR-florbal, vybíjená (turnaj) 1,5-2

po 11.4. Aquacentrum 17-18 RE-plavání (plov. desku s sebou) 1

1 út 12.4. HR-orientační hra (mapa k přípravě v příl.) 1

individuálně Velikonoce CH (KO)-výlet, HR, KB, RE-plavání celkem 3 TH

1 út 19.4. 1,5

pá 22.4. individuálně RE-protahování, plavání, regen. výklus 30'

1 ne 24.4. 3

po 25.4. kino Hraničář UL 18h (upřesníme-bude nejspíš pro větší děti) film „Poslední závod“

út 26.4. Aquacentrum 17-18 (výjimečně úterý) RE-plavání 1

pá 29.4. individuálně RE-protahování, plavání, regen. výklus 30'

1 so 30.4. KO-technika (náhradní duše!), malý závod, RE 1,5

TH 9

REGENERACE doporučujeme 2x týdně 0,5 h (plavání, reg. výklus, protahování apod.). Posilování denně kliky, „plank“

KOLO-vybavení-přilba, rukavice, brýle, náhr. duše, košík s bidonem, vybavení dle vyhlášky (odrazky,blikačka)-zkontrolujte technický stav kola

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

P. Sedlecká 605836829, petra.konik@seznam.cz

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

PO1-přípravné období 1 (měsíce V-VIII)

PO2-přípravné období 2 (IX-XII)

ZO-závodní období (I-III)

PŘO-přechodné období (IV)

Délka 
TJ

so 2.4-
ne 3.4.

DOPORUČUJEME: LYb-orienťák NM (iorienteering), účast 
„Ukliďme Česko“, RE-protažení, plavání

Letná u sokolovny (po schodech nad „Kozičkou“-mapa)

Arkadie-hřiště U Nových lázní

Proboštov-lesopark (sraz u workoutu)
čt 14.4.-
po 18.4.

Panorama sraz: r.13-14 16,25, r. 11-12 16,30, r. 2010 16,45 1. Mladé Běkodo proběhnutí trati, rozcvička, po závodě výklus

Lom u Duchcova (start závodu)- prezentace do 9,45 
přihláška do 20.4. BE, HR-orienťák Běháme s mapou a buzolou  (mapa v příl.)

9,40 Buz. nebo 10,00 Barbora, parkoviště směr Golf 

PROGRAM BUDE UZPŮSOBEN POČASÍ ! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA – aktuální info na předchozím tréninku a na webu oddílu lote-bezky.cz

Na herni a běžecké tréninky si noste švihadlo !!! Po každém tréninku by se měla provádět strečinková cvičení či jiné formy regenerace, za regeneraci lze považovat i plavání.
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https://www.lote-bezky.cz/news/jarni-orientak-lote-s-aplikaci-iorienteering/
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LaRDgXI5ihxcfzkI_vhEghjE8OmCjXLEmr3Gw1ufCJA/edit?usp=sharing
http://loko-teplice.info/index.php?option=com_content&view=article&id=971:poradani20220424&catid=36:poradanidetial&Itemid=61
https://mapy.cz/s/1uw4W

