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Bednář Jan

Klanica Martin

•

•
•
•

•

zadní noha před přední - pohyb
mimo osu
přerušení přirozeného pohybu
dopředu - díky špatné zadní noze

Červinka Martin
•
•
•
•

chytání u zadní nohy
hodně zavřený - přední noha před
zadní
dřív vytahovat míč z rukavice,
tahání pod pupek
přestává sledovat míč

Mánek Jakub
•
•
•
•

•

•
•

•

Chadim Tomáš
•
•
•

vrchní ruka začíná hned u rukavice,
měla by jíz spíš zvrchu směrem k
rukavici
váha těla víc dopředu, lokty se
dostávají mezi kolena, omezený
prostor k pohybu
rozpojovat ruce dřív, ne u pupku

sbírá míče u zadní nohy
tahá míče k pupku, nedívá se naněj

Jacques Adam
•
•
•

kroky navíc, umí i bez něj
lehce zadní noha mimo osu
míč k pupku, nekouká na něj

přehnaný pohyb do strany, zmenšit
a dostane se o krok dopředu
zkusit mít dřív nachtanou rukavici k
chytání

Peška Sebastián
•
•
•

flopuje rukavicí
nekonzistentní, pokaždé jinak šířka
nohou
horní ruka začínat výš na rukavicí

Preininger Jan
•
•

Chvátal Zdeněk
•
•

flopvání rukavicí
zavřené tělo, přední noha hodně
vepředu
chytá na zadní noze
zadní noha jde zadem

Menšík Vojtěch

Hudeček Lukáš
zastavování při chytání
být dřív ready na chytání míče, ne
až při brždění

ťukání do rukavice
flopování rukavice
nohy mimo osu

flopuje rukavicí
váha těla je divně, poznat podle
noh, kdy zadní noha je daleko
pokrčenější oproti přední

Schmied Richard
•
•
•
•
•

flopuje rukavicí
tělo nahoře
nohy víc od sebe
nohy mimo osu při házení
ztrácí pohyb dopředu

Jareš Petr

Tauš Václav

•
•

rukavice ze strany
dynamičtější pohyb, spoléhá na ruku,
nevyužívá pohyb nohou a zastavuje

•

nevyužívá vrchní ruku
málo času na přendání míče do
házecí ruky
zadní noha jde zadem

Jurčík Tomáš
•
•
•
•
•

!!

rukavici víc od těla
neflopovat rukavící, dřív přichytaná
na chytání
dřív být ready na chytání
vrchní ruka začíná hned u rukavice
pohyb nohou mimo osu, nevyužívá
pohybu dopředu

Vašek Jakub
•
•
•

flopuje s rukavicí
nejde nohama v ose, zadní noha
jde za přední
míčem procházet, nezastavovat se

Vávra Robin
•
•
•

rukavicí nabírat písek
chytá u zadní nohy
zadní noha jde za přední

