
T R É N I N K O V Ý   P L Á N  – květen  2020

RTC  2019/2020,  ml dorost, žactvo

Cíl: Regenerace, postupná příprava sportovce na stupňující se zátěž v novém ročním tréninkovém 
cyklu 2020 – 2021.
Tréninkové metody: převážně souvislé
Tréninkové prostředky: kompenzační cvičení, balanční cvičení, atlet. běhy, kombinované běhy 
(fartlek), hry, kolo, plavání.

1.-11.5. - individuální tréninky – doma, zahrada, les
od 12.5. - organizované tréninky – rozdělení do menších skupin

ÚT 12.5. fartlek, KC
ČT 14.5. in-line/kolce Frýdštejn v 16:30 u lesa – odbočka na Voděrady, projedete okolo hřbitova, 
poté na křižovatce doprava a po cca. 300 m to uvidíte (kdo vyfasoval kolce, bere s sebou oboje, 
popř. pošle po někom na trénink – platí pro všechny tréninky na kolcích)
SO 16.5.  výlet na kole – individuálně s rodinou v okolí bydliště, čas 8:00-13:00, kombinovat SI/VI 
ÚT 19.5. hřiště u sokolovny – atletické stupňované běhy (pyramida), balanční cvičení, KC
ČT 21.5.  orienťák dvojic – lesy v okolí Skuhrova, KC, bezkontaktní hry (softbal)
SO 23.5. dopoledne - kolce/in-line/cyklistická vyjížďka – individuálně s rodinou v místě bydliště
ÚT 26.5. hřiště u sokolovny – kruhový trénink – obratnost, RS, KC
ČT 28.5. fartlek, KC
SO 30.5. výlet (Jizerky, Krkonoše, Český Ráj) – individuálně s rodinou

Čas tréninků v květnu je 16:30-18:00 hodin!

11.-14.6. - soustředění Zrcadlová koza je stále ve hře, uskuteční se pouze za předpokladu 
uvolnění opatření a povolení těchto akcí – týká se vybraných členů oddílu - upřesníme.
Kola, vodní turistika, horolezectví, plavání, běh - podrobné informace obdržíte včas 
prostřednictvím mailu a vzkazovníčku.

Tréninky se za každého počasí konají venku. Berte s sebou suché oblečení na převlečení.

Jen perfektní plánovitá posloupná poctivá příprava přináší plody v podobě mimořádných
výsledků.

KC – kompenzační cvičení, NI – nízká intenzita, SI – střední intenzita, VI – vysoká intenzita, KOT – 
kombinovaný trénink, IM – imitace, TJ – tréninková jednotka, RS – rozvoj síly 
Dodržením toho plánu si trénujete nejen své tělo, ale i svou vůli. SKOL!
Vedoucí trenér Martin Hübner


