
Temy treningov
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Máj 2022
Zmena tempa rýchlosťou úderu

Štvorhra: Rotácia útoku + vykrývanie kurtu v obrane

Štvrtok Piatok Sobota Nedela
Ráno rozbehanie rozbehanie rozbehanie

Dopoludnia štvorhra - rotácia útok

štvorhra - rotácia útok
štvorhra - vykrývenie kurtu obrana
sklep na sieti zmena rýchlosti zadných úderov zápasy

Popoludní
štvorhra - rotácia útok
štvorhra - vykrývenie kurtu obrana zmena rýchlosti zadných úderov zápasy

14.30-16 9.30-11.30 9.30-11.30 9.30-12.00
18.30-20 16-18 16-18



Stv 26.5.
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26.5. štvrtok

14:30 16:00
Rozohranie, opakovanie točenie 
útok štvorhra prvý tréning sústredenia, po spoločnom obede

90

cas (min) začiatok cvicenie detail

10 14:30 úvod do sústredenia, princípy RRR

15 14:40 Rozcvička riadená

20 14:55 Rozohrávka riadená - štvorhrová dôraz na voľné držanie rakety a voľné zápästie

5 15:15 narážačky s rotáciou 2 na 2

10 15:20 točenie v útoku 2 na 1 na polke, nahrávač sa snaží nahadzovať po čiare, lift dozadu, kratší lift, blok

10 15:30 točenie v útoku 1. progresia - nahrávač môže využiť celú šírku 1/2 ihriska, pre útočiacich hráčov to znamená, točenie aj do druhej strany

10 15:40 točenie v útoku 2. progresia - nahrávač využíva celú šírku 1/2 ihriska a lift a blok hrá nepravidelne

10 15:50 zápas štvorhra využitie rotácie
16:00 KONIEC
16:00 strečing

18:30 20:00
štvorhra rotácia útok
štvorhra - vykrývenie kurtu obrana

90

cas (min) začiatok cvicenie detail

15 18:30 RR rozbehanie, rozcvicenie hry

20 18:45 rozohra

15 19:05 presun v obrane + rotácia útok 2 na 2, určená strana, ktorá útočí a ktorá sa bráni žiadny kríž, max 2x dozadu ten istý roh. 

15 19:20
1.progresia - dôraz na aktívnu obranu a prípravné údery v 
útoku

15 19:35 2. progresia boj o sieť, žiadny klír

10 19:50 zápasy
20:00 strečing, zhodnotenie tréningu



Pia 27.5.
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27.5. piatok

9:30 11:30
stvorhra-rotácia útok
štvorhra - vykrývenie kurtu obrana

130

cas (min) začiatok cvicenie detail

20 9:30 RRR

20 9:50 riadená rozohrávka štvorhra

5 10:10 narážačky s rotáciou 2 na 2, otvoriť na šírku polky ihriska

60 10:15 sklep štvorhra multi - razancia na sieti + nízke postavenie a stabilita 4 skupiny po 3, 15 min jedna skupina
11:15 obrana na 1/2 1. progresia, dlhá obrana kríž 2 na 1
11:15 obrana na 1/2 2. progresia, využitie aj druhej 1/2, presun po dlhej obrane kríž

20 11:15 boj o sieť prechod z obrany do útoku

5 11:35 zápas štvorhra ľavou rukou
11:40 THE END

strečing, zhodnotenie tréningu

16:00 18:00 zmena rýchlosti zadných úderov
120

cas (min) začiatok cvicenie detail

15 16:00 RRR naháňačka, 2 chytajú, decká sa môžu navzájom oslobodzovať podliezaním
10 16:15 hviezdica hviezdica 6 x 20'' , 5 x 15'', 7 x 10''

15 16:25 rozohra dvojhrová

20 16:40 dropy 3-5 rovnaké údery po sebe, potom ide ďaľší, pomalý drop, rýchly drop, slice, rev.slice

15 17:00 1. progresia pridať blok, údery random

15 17:15 2. progresia otvoriť na celú šírku, 5 úderov, potom PRO, bodovanie, 3, 2, 1

10 17:30 BH drop 2 x drop, 1x blok sustredit sa na kontrolu

20 17:40 zápasy bod len pri použití trénovaných úderov
18:00 LA FIN

strečing, zhodnotenie tréningu



So 28.5.
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28.5. sobota
9:30 11:30 zmena rýchlosti zadných úderov

90

čas (min) začiatok cvičenie detail

15 9:30 RRR litejúci tanier

20 9:45 riadená rozohrávka skúsiť si aj rôznu rýchlosť/výšku  liftov

15 10:05 dropy, rôzna rýchlosť nahrávač sa vracia do stredu

15 10:20 1. progresia zaradiť aj drop kríž, nahrávač len lift čiara stále

15 10:35 2. progresia 5 úderov, potom PRO, bonusové body 3 za víťazný alebo víťažný +1

10 10:50 BH drop 2 x drop, 1x blok sústrediť sa na kontrolu

30 11:00 zápasy bonusové body (3) za víťazný alebo víťažný +1
11:30 LA FIN
11:30 strečing, zhodnotenie tréningu

16:00 18:00 zápasy
125

cas (min) začiatok cvičenie detail

20 16:00 RRR lietajúci tanier
20 16:20 rozohra dvojhrová

85 16:40 zápasy dvojhry + štvorhra
18:05 LA FIN
18:05 strečing, zhodnotenie tréningu



Ne 29.5.
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29.5. nedeľa
9:30 12:00

150

čas (min) začiatok cvičenie detail

10 9:30 RRR naháňačka vo dvojici

30 9:40 riadená rozohrávka skúsiť si aj rôznu rýchlosť/výšku  liftov

40 10:10 1. skupina Vanesska+Terezka - zadný úder, potom Terezka+Tedy, sklep sieť štvorhra - multi

10:50 2. skupina 5 úderov, potom PRO, bonusové body 3 za víťazný alebo víťažný +1

10:50 štvorhra, presun v obrane, útok - hľadanie miesta na útok

70 10:50 zápasy dvojhra, štvorhra, mix Od 10/10
12:00 KONIEC


