
 _______________:           תאריך(מירוץ מכשולים)אני שווה : שם האימון

 יותר מעניין כמה זמן כל אחד הצליח להוריד מהזמן שלו מאשר מי היה הכי מהיר. הבלטת מגמת ההשתפרות: דגשי שיחת סיכום
 חיזוק שחקנים שהתאמצו וציון לשבח שחקנים שהשקיעו בשיפור בן זוגם לתרגיל

 

 :    דגשים חינוכיים

 כל אחד נמדד אל מול עצמו 

  החברים עוזרים להוציא מאחד השני את הטוב 

 

 תוציאו ממנו את המקסימום. אימון השתפרות אישי: דגשי שיחת פתיחה
 חימום

  (דילוגי איילה, סיבוב ידיים לפנים ולאחור, עקבים לישבן, רגליים לברכיים)רצים מסביב למגרש ועושים תרגילי חימום  
 

 עיקרי

 מסבירים את מסלול המכשולים . 

 השחקן משתלט ומסתובב , מתחילים במסירה של המאמן. עומד השחקן שתי מטר לפני השער ומטר משמאלו עם הפנים לאותו השער
 . לכיוון השער השני

  השחקן מוסר את הכדור לתוך החישוק . ליד קו החוץ עומד שחקן שמחזיק חישוק על הרצפה (באותו הצד של ההשתלטות)על קו החצי 

 השחקן מוריד אותו מהכיסא ועושה סלאלום בין קונוסים ובסופם בועט לשער, על כיסא בקו החצי מחכה לו כדור. 

 משם השחקן רץ בצעדי רדיפה הגנתיים אלכסוניים עד החצי ומסתובב . 

 שעון נעצר בשלב הזה. תחנה אחרונה מחכה לו כדור על כיסא שהוא מוריד ועושה דאבל פס עם חפץ דמוי קיר ובועט לשער. 

 לדוגמה הצלחת . על כל השלמת מכשול מקבלים הורדה של שנייה מהזמן .מבצעים את מסלול המכשולים וחניך אחד לוקח זמנים
  הבעיטה לא נכנסה לשער לא קיבלת הורדה של שנייה. למסור לתוך החישוק שווה מינוס שנייה לזמן שלך

 כל כמה דקות הזוגות מתחלפים בחלק של המסלול. מתחלקים לזוגות כאשר כל זוג מאמן אחד את השני בחלקים השונים של המסלול 

 עושים את המסלול שוב ומתרשמים מהשיפור בתוצאות. 

 
 מסכם

  אם יש זמן אפשר לעשות תחרות שליחים בין שתי קבוצות על המסלול. 

 :דגשים ספורטיביים

 יצירת מכשולים ברורים 

 כל שחקן משפר תוצאה בין ההתחלה לסוף 

 !חשוב לזכור

 להביא טיימר 

  דף מסודר למעקב
 אחר תוצאות
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