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SPRÁVA HLAVNÉHO TRÉNERA
3. regionálny kemp najmladšieho žiactva východného Slovenska – Humenné

/najmladší žiaci – 2007 a mladší/

Vypracoval:
Mgr. Janka Mihaľovová
hlavný tréner kempu Humenné, 3.marec 2018
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1. Úvodná časť

Organizátor: ŠKST Humenné
Kategória: najmladší žiaci a žiačky 
Adresa miestnosti: ZŠ Kudlovská Humenné, Kudlovská 11, 066 01 Humenné
Informácie: www.sksthe.sk, www.vsstz.sk 

Hlavný tréner: Mgr. Janka Mihaľovová, tréner 3. kvalifikačného stupňa /B licencia/
jankamihal@gmail.com, 0907 232 147
- kompletné zabezpečenie prípravy a priebehu kempu, logistika
- koordinácia činností trénerov, sparingpartnerov, hráčov
- sparingpartner, hra na zásobníku
- vypracovanie záverečnej správy

Kondičný tréner: Mgr. Marek Lučka
- špecializovaná kondičná príprava počas obidvoch dní kempu

Sparingpartneri: Peter Tušim – extraliga VSTK Vranov n/T
- sledovanie herných predpokladov,
- identifikácia a odstraňovanie chýb, konzultácia s klubovými trénermi
- zásobník, sparingpartner

Lukáš Kostelník
- sledovanie herných predpokladov,
- identifikácia a odstraňovanie chýb, konzultácia s klubovými trénermi
- zásobník, sparingpartner

Jakub Figeľ
- zabezpečenie obsahovej náplne herných činností
- rozcvičenie, kondícia, strečing, 
- sparingpartner, hra na zásobníku
- odstraňovanie chýb, ukážky správnych pohybových návykov

Prihláška: e-mailom hlavnému trénerovi kempu najneskôr do 26.02.2018
v prihláške uviesť: Meno, Priezvisko, rok narodenia, reg. číslo hráča, klub

Právo účasti: - najmladší žiak alebo žiačka v regionálnej pôsobnosti VsSTZ
- na základe nominácie KM VsSTZ
- kemp nie je určený pre členov reprezentačných družstiev 

Ciele 3. kempu: - spoločná herná príprava hráčov regionálneho výberu
- odstraňovanie zlých herných návykov
- psychologická príprava /motivácia, ciele/ - spoločný rozhovor s trénermi a sparingom
- špecializovaná kondičná príprava – kondičný tréner
- zvyšovanie hernej objemovej prípravy /3. fázový tréning/
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2. Časový harmonogram

Časový rozpis: 1. deň /01. marec 2018 – štvrtok/
08.30 – 09.00 Prezentácia účastníkov
09.00 – 11.30 Tréning – 1. fáza
11.30 – 13.00 Obed, prestávka
13.00 – 15.30 Tréning – 2. Fáza
15.30 – 16.00 Taktická príprava, rozhovory
16.00 – 17.30 Tréning – 3. Fáza – Kondičný tréning, strečing /kondičný tréner/
2. deň /02. marec 2018 – piatok/
08.30 – 09.00 Prezentácia účastníkov
09.00 – 11.30 Tréning – 1. fáza
11.30 – 13.00 Obed, prestávka
13.00 – 15.30 Tréning – 2. Fáza
15.30 – 16.00 Odpočinok, regenerácia
16.00 – 17.30 Tréning – 3.fáza – Kondičný tréning, strečing /kondičný tréner/
18.00 – ukončenie kempu

3. Prezenčná listina

Priezvisko a Meno               reg. č.       nar.           klub                                           1.marec                  2.marec
Černiga Peter 13817 2008 ŠKST Humenné áno áno
Marko Martin 14197 2008 KAC Jednota Košice áno áno
Zajac Michal 13889 2008 MŠK VSTK Vranov n/T áno áno
Lešňanský Adrián 13994 2007 MŠK VSTK Vranov n/T áno áno
Sepeši Luca 12760 2007 STO Valaliky nie áno
Mitrík Jozef 13789 2007 ŠK Orion Belá n/C áno áno
Dadejová Nela 14527 2008 ŠKST Humenné áno áno
Boháčová Sabína 13995 2007 MŠK VSTK Vranov n/T áno áno

Ospravedlnená neúčasť:
- Vendel Patrik, Karvaš Šimon, Reviľáková J., Kolesárová D.
Tréneri a sparingpartneri
- Mgr. Janka Mihaľovová áno áno
- Jakub Fígeľ áno áno
- Peter Tušim áno áno
- Lukáš Kostelník áno áno

4. Identifikácia najčastejších chýb, stravovanie, postrehy

všeobecná Identifikácia najčastejších chýb:
- pri fh údere úder hraný s rukou z pod stola
- zlé prenášanie ťažiska tela pri jednotlivých úderoch
- pri dohraní fh úderu ruka až veľmi za hlavu /treba hrať viac dopredu/
- slabšie rotácie pri topspinových úderoch
- slabšie používanie zápästia pri úderoch
- viacero úderov hraných len rukou, nie aj telom
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- zlé postavenie nôh pri fh topspine /niekedy pravá noha vpredu/
- v mnohých úderoch chýba sila /teraz to zatiaľ stačí/. Konštatovanie aj po zohľadnení veku detí

Rôzne postrehy:
- zvýšenie spolupráce trénerov navzájom /klubový tréner a tréner kempu/
- odstránenie nedostatku nevhodnej obuvi oproti 1. kepmu
- až na malé výnimky zlepšenie kondičných schopnosti
- badateľná snaha o napredovanie u viacerých hráčov /účasť v kempe má pozitívny vplyv na ich motiváciu/

Stravovanie: Obed 1. deň: Polievka: Hovädzia polievka
Hlavné jedlo: Kuracie stehno, zemiaková kaša, kompót

Obed 2. deň: Polievka: kuracia s rezancami
Hlavné jedlo: Vyprážaný syr, zemiaky

Pitný režim: minerálna voda, čaj - neobmedzene
/neobmedzene počas celého kepmu tak pre hráčov ako aj doprovod/
Iné:  - počas celého priebehu bolo bez obmedzenia pre účastníkov k dispozícii ovocie 
/banány, jablká rôzne druhy, mandarínky/, pre trénerov a rodičov káva 
drobné sladkosti ako motivácia

5. Záver
3. regionálny kemp najmladších hráčov východoslovenského kraja naplnil očakávania. Všetky deti pristupovali k
tréningu zodpovedne. Druhý deň kempu už bolo na niektorých badať slabšiu kondíciu, pravdepodobne z dôvodu
nedostatočnej  trénovanosti  v  kluboch.  Tréner  kempu  zodpovedný  za  identifikáciu  a  odstraňovanie  chýb
priebežne u jednotlivých hráčov odstraňoval nevhodné hracie návyky a upozorňoval na nich. 
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