
 פק"ל מבדק

 מטרות פק"ל מבדק: 

 נותן לשחקנים תחושת השתפרות והצלחה.  .1
 מייצר מוטיבציה חזקה לשיפור אצל השחקנים, מדרבן אותם להשקיע ולהתאמן בבית. .2
 המאמן יכול להכווין את השחקנים לשפר תרגיל או יכולת מסוימת. .3

 

 מאוד שימושי ואפשר להשתמש בו בשתי צורות עיקריות ע"פ העדפת המאמן.   הפק"ל

פעם בחודש/ חודשיים חצי שעה בסוף האימון תוקדש למבדק רב  -מבדק חודשי/ דו חודשי  .1
משימות שיחזרו על עצמם במבדק הבא כדי לראות שיפור. בכל פעם תהיה מעין 'מיני 

 אולימפיאדה'. 
בוחר תרגיל או שניים שהוא רוצה להתמקד בהם ובסוף כל  בכל חודש המאמן   -מיקוד חודשי  .2

חימום מבצע עליהם תרגול. כעבור חודש ייערך מבדק. התוצאות בטוח ישופרו... סביר 
 שהשחקנים ידלקו ויתאמנו על התרגיל בבית. 

חשוב מאוד לכתוב את התוצאות ולהסביר את הרעיון של המבדק המתמשך לחניכים על מנת  
 יה. לייצר להם מוטיבצ

 תרגילים לבחירת המאמן: 

 קפיצה לרוחק מהמקום. (במקומות שיש חול בלבד אפשר קפיצה עם תנופה).  .1
 ניתור, יציאה מהמקום ורגליים.  -לשיפור 

 שכיבות שמיכה/ כפיפות בטן מקס' (סטייל מבדק בראור בצבא) .2
 לשיפור כוח ידיים, חזה ובטן 

 המטרה להשיג את הצעד הגדול ביותר. צעדי רחיפה,  -לרוץ מגרש שלם בצעדי איילה .3
 מגדיל את צעדיי הריצה, מחזק רגליים, כוח מתפרץ וניתור.

 לקפוץ מגרש שלם על רגל אחת במספר הקפיצות המינימלי.  .4
 מחזק רגליים, ניתור וכוח מתפרץ. 

 להוציא חוץ הכי רחוק  .5
 נסיונות.   3-להבקיע מסוף מגרש מ .6

 משפר דיוק מסירה וטכניקת פס.
לרוץ מקו השער לנק' הפנדל לחזור לקו השער ושוב לנקודת הפנדל בזמן המועט ביותר. (אפשר  .7

 לשלב ריצה אחורית, צידית.... ולשנות מסלול). 
 לשיפור מהירות, זריזות ושינויי כיוון. 

 ריצת חצי מגרש (אפשר משכיבה, ישיבה...)   .8
 משפר יציאה מהמקום ומהירות.

 ל הראש, רגל שמאל...) להקפיץ כמה שיותר. (אפשר גם ע .9
 משפר טכניקה, משחק ראש/ רגל חלשה...

 סלאלום בין קונוסים על זמן. (אפשר ברגל חלשה)  .10
 משפר טכניקה ומהירות. 

מעלות/ בטן סטאטי. המטרה    90-רגליים סטאטי להשען על קיר עם הגב כאשר הרגליים ב .11
 להחזיק זמן רב ככל היותר. 

 מחזק רגליים ובטן. 
 ילי פק"ל הקורדינציה ולבצע על זמן.לבחור תרגיל מתרג  .12
לשלב מס' תרגילים (לדוגמא: סלאלום, ריצה, ידיים, ריצה לאחור, ידיים ובעיטה לשער)   .13

 באוירת מסלול מכשולים... זה כיף.


