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Workshop a seminár pre trénerov lukostreľby 

 
Dátum a miesto konania:  27.5.2017 (sobota), Trnovec na Váhom 
Názov:  testovanie trénovanosti športovcov so zameraním na lukostrelecké zručnosti 
Čas:  9:00 – 17:00  hod    
Rozsah:  7 hodín  
Organizátor: Slovenský lukostrelecký zväz 
Lektori:  Miroslav Bendík, František Kundracik, Vladimír Hurban  
 
Témy :  1. Testy pre kontrolu trénovanosti – teória 

Seminár bude pozostávať z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti budú 
 predstavené rôzne testy, postup ich realizácie a vysvetlené pomôcky a nástroje 
potrebné pre dané testy. V praktickej časti budú mať možnosť tréneri si odskúšať 
vykonanie testov na figurantoch – členoch Centra talentovanej mládeže SLZ. 

 
Cieľ:    Predstaviť sadu testov, ktorá umožní rýchlo určiť úroveň trénovanosti strelca, odhalí 

nedostatky a umožní úpravu tréningového procesu. Všetky testy sú navrhnuté 
a pripravené tak, aby ich bolo možné pravidelne realizovať v klubových podmienkach.  

 
a) Test stability 
b) Testy koncentrácie, testy reakčného času 
c) Kontrola silových schopností pre streľbu 
d) Kontrola náťahu 
e) Test schopnosti mierenia 

 
 
Výstup: Aktívny účastník dostane certifikát o absolvovaní workshopu a seminára . Aktívna účasť (v 
rozsahu 7 hodín) sa bude brať do úvahy z hľadiska udelenia kreditov pri povinnej (praktickej) časti 
výučby pri zvyšovaní trénerskej kvalifikácie trénera lukostreľby.  
 

Program: 

8:15 –  8:45 Príchod účastníkov a prezentácia 

 

9:00 – 12:00  Prednášky a praktická realizácia testov  

 
12:00 – 13:00 Obedná prestávka 
 
13:00 –  16:30 Prednášky a praktická realizácia testov 
 
17:00  Ukončenie workshopu 
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Ďalšie dôležité informácie 
 
Workshop a seminár je určený pre členov SLZ, prednostne trénerov športovcov zaradených do Centra 
talentovanej mládeže a trénerov 1. a 2. stupňa. 
 
Kapacita je maximálne 25 účastníkov. 
Termín zasielania záväzných prihlášok: do 21.05.2017 na office@archerysvk.sk 
Účastnícky poplatok: 20 Eur, pre trénerov športovcov zaradených do CTM zdarma, v cene je obed 
a drobné občerstvenie. 
 
Na základe akceptovania prihlášky Vám bude vystavená a zaslaná faktúra.  
 
Každý účastník dostane návody a niektoré pomôcky pre realizáciu testov. 
 
Priniesť zo sebou: 
Pero, poznámkový blok, notebook, stopky, šíp na meranie dĺžky náťahu (bude možné zakúpiť aj na 
mieste).    
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