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Seznam příloh

Příloha 1: 3 kolo Sparta – Slavia (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Příloha 2: 6. kolo Sparta – Třinec 3:2 (1:1, 1:0, 0:1)
Příloha 3: 8. kolo Sparta – Karlovy vary (0:2, 2:2, 1:1)
Příloha 4: 10. kolo Sparta- Vítkovice 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Příloha 5: 12. kolo Sparta – Litvínov 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Příloha 6: 14. kolo Sparta – Plzeň 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Příloha 7: 15. kolo Sparta – Kladno 0:1pp (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Příloha 8: 17. kolo Sparta – Pardubice 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Příloha 9: 18. kolo Sparta – Brno 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Příloha 10: 20. kolo Sparta – Budějovice 2:3 sn (0:0, 2:2, 0:0)
Příloha 11: 22. kolo Sparta – Zlín 1:2pp (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Příloha 12: 26. kolo Sparta – Slavia 2:1 sn (0:0, 1:0, 0:1, 0:0)
Příloha 13: 32. kolo Sparta – Vítkovice 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Příloha 14: 34: kolo Sparta – Karlovy vary 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Příloha 15: 36. kolo Sparta – Třinec 5:4 sn (1:1, 3:0, 0:3, 0:0)
Příloha 16: 37. kolo Sparta – Mladá Boleslav 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Příloha 17: 40. kolo Sparta – Plzeň 4:3 sn (2:1, 1:1, 0:1, 0:0)
Příloha 18: 41. kolo Sparta – Kladno 1:0 pp (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Příloha 19: 42. kolo Sparta – Liberec 6:4 (2:1, 2:0, 2:3)
Příloha 20: 43. kolo Sparta – Pardubice 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Příloha 21: 44. kolo Sparta – Brno 4:5 pp (1:2, 3:1, 0:1, 0:1)
Příloha 22: 46. kolo Sparta – Budějovice 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Příloha 23: 48. kolo Sparta – Zlín 1:2 pp (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
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Příloha 1:
3. kolo  20.9.2011                   Sparta – Liberec  2:3pp                třetiny (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

                                                           střely: 13,12,8 

Rozbor:

Nedodržování taktiky ve středním pásmu v obrané fázi. 1: Nezajištění pravé strany středního 

pásma pravým obráncem ani útočníkem. Všech 5 hráčů brání levou polovinu obranné modré 

čáry (obr.1).  

Pokyny do druhé třetiny:

Obsadit pravou část střednho pásma pravým obráncem při soupeřově rozehrávce a zároveň 

zvýšit uplatnění presinku pravého obránce během soupeřovi rozehrávky, zejména v prostoru  

pravé strany středního pásma v úrovni útočné modré čáry.  

Obr. 1: Nedodržování taktiky ve středním pásmu v obrané fázi v první třetině

    

Legenda: Sparta praha v červených dresech.Obranná strana. Ukázka středního pásma, kde hráči nedrží daný systém, červený obdélník 

zobrazuje nepokrytou část středního pásma.           Směr útoku HC Sparta. 

Výsledek instrukcí: 

První branka domácích v druhé třetině padla po získání kotouče ve středním pásmu a následné 

střele od modré čáry.  Druhý gól padl po blafáku hráče HC Sparta, který zůstal zapomenut 

mezi kruhy, kotouč byl získán aktivitou pravého obránce. 

Číselně přínos videoanalýzy- 2 vstřelené góly, 0 obdržených gólů ve 2 třetině, dva 

neobdržené góly ve druhé třetině, do celkové statistiky byli započítány 4 góly.
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Příloha 2:

6. kolo  11.10.2011                    Sparta –Vítkovice 4:2                 třetiny(2:0, 1:2,1:0)        

                                                                                   střely: 10,12,10                                                                                    

Rozbor: 

Přihrávka obránce na útočníka do strany a jednoduché zavezení kotouče do útočného pásma

obr. 2. Pozitivní potvrzení trénované situace. 

Pokyny do druhé třetiny:

- obránci po získání kotouče snaha o rychlé přenesení hry na útočníky

-snaha o udržení aktivity z první třetiny

Obránce okamžitě po získání kotouče přenáší hru na pravý mantinel na najetého útočníka, 

který  zaváží puk po pravém mantinelu do třetiny a nahrává ho do druhé vlny na vrcholek 

kruhů.

Obr. 2: Řešení situace rozehrávky ve 2 třetině

        

Legenda: Sparta praha v červených dresech.Obranná strana. Rozehrávka a přechod  středního pásma.  Směr útoku HC Sparta. 

Výsledek instrukcí: jediný gól domácích druhé třetiny padl z rychlé protiakci 

Číselně přínos videoanalýzy- 1 vstřelený gól, 2 obdržené ve 2 třetině 
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Příloha 3:

8. kolo  4.10.2011                Sparta – Karlovy Vary 3:5                 třetiny (0:2, 2:2, 1:1)

                                                                                                                         střely: 8,12, 9                                                                                                                              

Rozbor:

Obrané pásmo (problém s velkým pohybem soupeře). Při oslabení nedodržování systému a 

zanechávání volného útočícího hráče samotného před brankou.

Pokyny do druhé třetiny:

Důraz kolem brankoviště (dorážky) v obraně. Vždy alespoň jeden bránící hráč před vlastní 

brankou obsazuje útočícího hráče.

Graf ukázka situace se slovním popisem:

Obr. 3: Volný útočící hráč před brankou v oslabení v první třetině

            

Legenda: Sparta Praha v červených dresech.Obranná strana. Volný hráč před vlastní brankou. Směr útoku HC Sparta.

Při této situaci po rotaci v rohu je neobsazený hráč sám před gólmanem připraven na 

přihrávku nebo tečovat kotouč.

Výsledek instrukcí:

1 gól padl po dorážce střely od modré čáry při přesilové hře, 2 gól padl po křížné přihrávce 

přes útočné pásmo hráč zasouval kotouč do prázdné branky

Číselně přínos videoanalýzy- 2 vstřelené góly, 2 obdržených góly ve 2 třetině

-do celkové statistiky budou započítány 2 góly
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Příloha 4:

10. kolo  9.10.2011                      Sparta – Třinec                         třetiny (1:1, 1:0,0:1)                              

střely  cekem,– 38:35                                                                               

Rozbor: 

Malý pohyb útočníků při zakládání útoku, -přechod do útoku ve středním pásmu

Pokyny do druhé třetiny:

-zlepšit pohyb ve středním pásmu více vytahovat hru

-obránci rychle rozehrávat kotouče 

Obr. 4: Řešení situace rozehrávky ve 2 třetině

     

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Obránce vhodně načasoval přihrávku na dobře najetého útočníka 

mezi obránci soupeře. Směr útoku HC Sparta

Útočník domácího týmu dobře najíždí mezi obránce soupeřova týmu a ve chvíli, kdy je v plné 

rychlosti na jejich úrovni dostává správně načasovanou přihrávku od obránce a dostává se do 

úniku. Kotouč je druhým útočníkem vyvezen z obranné třetiny, kdy útočník má dvě možnosti 

přihrávky na najíždějícího spoluhráče. 

Výsledek instrukcí: jediný gól domácích druhé třetiny padl po samostatném úniku 

Číselně přínos videoanalýzy- 1 vstřelený gól, 0 obdržených gólu ve 2 třetině, Celkové skóre 

S = 2 góly
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Příloha 5:

12. kolo  16.10.2011                Sparta – Litvínov     5:1                třetiny(0:0, 2:0,3:1)

                                                                                                      střely-8,13,10                                                                                                                      

Rozbor: 

-nedodržování dané taktiky ve středním pásmu

útočníci v mnoha případech odstupují a dávají příliš lehce soupeři prostor pro přechod do 

středního a útočného pásma.

Pokyny do druhé třetiny:

Intenzivně bránit střední pásmo již z pozic útočníků a v prostoru útočné čáry narušovat

rozehrávku soupeře. 

Obr. 5: Zachycení rozehrávky soupeře ve druhé třetině 

                                           

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Zachycení rozehrávky ve středním pásmu a okamžitý přechod do 

útoku zakončený střelou. Směr útoku HC Sparta 

Výsledek instrukcí: 

-první gól padl po zatažení puku po pravém mantinelu a tvrdé střele přes obránce

-druhý gól padl po situaci 2:1

Číselně přínos videoanalýzy- 2 vstřelené góly, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

-do celkové statistiky budou započítány 2 góly
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Příloha 6:                              

14. kolo  20.10.2011                 Sparta – Plzeň 4:1             třetiny(1:1, 2:0,1:0)

                                                                                                střely:13,8,7                                 

střely – 28:32                                                                                                                  

Rozbor:

Nedostatečné rozebíraní hráčů po buly. Jeden z hráčů má ihned po buly prostor pro střelu

obránce domácích zůstal po buly stát, nevystartoval proti střelci a ten nikým neatakovaný po 

vyhraném buly střílí branku hostů

Pokyny do druhé třetiny:

Větší aktivita při napadání, koncentrace na buly (rozebrání hráčů).

Obr. 6: Střílející hráč po buly v obranné třetině

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Hráč hostí má dostatek času a prostoru po zakončení ihned po buly. 

Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí:

-první gól druhé třetiny padl hned po první akci v útočném pásmu po aktivním napadání 

domácích, hráč poslal zpoza branky puk až na obránce a ten tvrdou ranou prostřelil gólmana

-druhý gól padl po návratu domácího hráče z trestné lavice a ten se okamžitě zapojil do hry a 

spolu z dalším hráčem přečíslili obranu plzně a dali druhý gól druhé třetiny domácích

Číselně přínos videoanalýzy-2 vstřelené góly, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

-do celkové statistiky budou započítány 2 góly
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Příloha 7:

15. kolo  23.10.2011                 Sparta – Kladno 0:1pp            třetiny (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

                                                                                               střely: 9,10,9, 2                           

Rozbor:

Nezformovaná obrana v obraném pásmu

Nedůkladně rozebraní hráči v obraném pásmu

Pokyny do druhé třetiny:

Držet se systému v obraném pásmu, vždy obsadit prostor před brankou a mezi kruhy, obsadit 

útočníky v obranném pásmu

Obr. 7: Nerozebraní hráči v obranné třetině

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Útočníci nemají obsazené sjíždějící obránce soupeře. Směr útoku 

HC Sparta

Domácí obránce nedokázal uhlídat soupeře za bránou v souboji 1-1 ten směřuje přihrávku na 

svého spoluhráče, který si sjíždí od modré čáry (dokázal se odtrhnout od hráče, který ho 

hlídal).

Výsledek instrukcí: žádný gól nepadnul, ale druhá třetina by se dala hodnotit kladně 

z pohledu neinkasované branky

Číselně přínos videoanalýzy - 0 vstřelených gólu, 0 obdržených gólu 
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Příloha 8:

17. kolo  30.10.2011                 Sparta – Pardubice  4:1                třetiny (3:0, 0:1, 1:0)

                                                                                                             střely: 12,12,8                                         

Rozbor:

Individuální chyby obránců v obraném pásmu 

Pokyny do druhé třetiny:

Udržet tempo z první třetiny hry, vyvarovat se individuálních chyb

Obr. 8: Individuální Nerozebrání hráče v obranné třetině, ve druhé třetině

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Neobsazený hráč před brankou, směr útoku HC Sparta

Po rotaci v rohu hřiště, se hráč dostává sám do před brankového prostoru 

Obránce odbruslil za bránu místo toho, aby si převzal hráče ihned na první tyčce

Výsledek instrukcí:

Instrukce se nepodařilo dodržet, domácí v úvodu třetiny inkasovali branku

Číselně přínos videoanalýzy-0 vstřelené góly,1 obdržených gólu ve 2 třetině
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Příloha 9:

18. kolo  1.11.2011                Sparta – Brno  3:0                          třetiny (0:0, 1:0, 2:0)

                                                                                                            střely: 8,12,8                          

Rozbor:

-opakovaně prohrané buly 

-chaos v obraně po střelbě soupeře

Pokyny do druhé třetiny:

-lépe rozebrat hráče po buly 

-obránci držet své pozice 

-více nahazovat kotouče (soupeř dobře drží modrou čáru)

Obr. 9: Čistě prohrané buly v obranné třetině

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Prohraná buly a okamžitá střela obránce hostí. Směr útoku HC 

Sparta

Výsledek instrukcí:

-jediný gól druhé třetiny padl po zmatku v obraném pásmu Brna

Číselně přínos videoanalýzy-1 vstřelené góly, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

-do celkové statistiky budou započítány 1 góly
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Příloha 10:

20. kolo  6.11.2011          Sparta – HC Mountfield 2:3 sn    třetiny (0:0, 2:2, 0:0, 0:0)

                                                                                                             střely: 12,14,10,2                         

Rozbor:

Nedodržování systému ve středním pásmu

V oslabení neorganizovaná hra - hráči v oslabení špatně zformovaní 

Pokyny do druhé třetiny:

Držet v oslabení především útočící hráče na dorážce střely. Zamezit křížné přihrávce.

Obr. 10: Zlepšené rozestavění bránících hráčů ve druhé třetině

Legenda: Sparta praha v červených dresech. Dobré rozestavení hráči blokují osy střel. Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí:

První gól padl do sítě domácích po střele z mezikruží, první branka domácích padla po přesné 

střele od modré čáry, po chybě domácí obrany šli znovu do vedení hosté, po tlaku v útočném 

pásmu předložil Broš spoluhráči zpoza branky přihrávku, kterou dokázal střelou z úhlu na 

zadní tyčku gólmana překonat

Číselně přínos videoanalýzy-2 vstřelené góly, 2 obdržených gólu ve 2 třetině

-do celkové statistiky budou započítány 2 góly
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Příloha 11:

22. kolo  17.11.2011                 Sparta – Zlín 1:2pp                  třetiny (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Rozbor: 

Nepokrytí situací z druhé vlny

Hráči nedobruslují 

Pokyny do druhé třetiny:

-aktivní dobruslování 

-zlepšit důraz v koncovce

Obr. 11: Špatné rozestavění bránících hráčů v první třetině

      

Legenda: Sparta praha v červených dresech.Útočníci nepokrývají hráče z druhé vlny, směr útoku HC Sparta

Při této situaci hráči domácích sice dobruslili situaci, ale nedokázali si dobře rozebrat hráče 

z druhé vlny, který dostal přihrávku do nebezpečného prostoru, ze kterého může vystřelit 

Výsledek instrukcí:

Číselně přínos videoanalýzy - 0 vstřelené góly, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

Do celkové statistiky budou započítáno 1 neobdržený gól
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Příloha 12:

26. kolo  29.11.2011                 Sparta – Slavia 2:1sn            třetiny (0:0, 1:0, 0:1, 0:0)

                                                                                                       střely:13,12,8,2     

Rozbor:

Po buly v obraném pásmu hráči pozdě rozebírají soupeře

Pokyny do druhé třetiny:

Držet si hráče na buly

Častější střelba při přesilových hrách

Obr. 12: Špatné rozestavění bránících hráčů 

  

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Po buly nerozebraní hráči. Směr útoku HC Sparta

-hráč soupeře na pravém křídle po vyhraném vhazování odstupuje na osu k modré čáře a 

dostává kotouč na střelu bez přípravy, hráči domácích na situaci nereagují 

Výsledek instrukcí:

-jediná branka druhé třetiny padla při přesilové hře domácích, střela obránce se odrazila od 

horní tyčky za brankovou čáru 

Číselně přínos videoanalýzy-1 vstřelené góly, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

-do celkové statistiky budou započítány 1 góly
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Příloha 13:

32. kolo 20.12.2011                 Sparta –Vítkovice 5:2                 třetiny(1:1, 1:1,3:0)        

                                                                                                               střely:10,15,13                                                                                        

Rozbor: 

Obránci nemají možnost rozehry, útočníci schování za hráči soupeře

Po vhazování v útočném pásmu, přečíslení 2-1

Pokyny do druhé třetiny:

Při vlastní rozehrávce najíždět do volných prostorů na přihrávku od obránce. Obránce na 

obrané modré je nucen podržet puk a snažit se ho za červenou čárou nahodit, ale hráči soupeře 

se podaří vybojovat kotouč a okamžitě přesunout hru z obrané fáze do útočné, vzniká 

nebezpečná situace

Obr. 13: Obsazení najíždějících útočníků

      

Legenda: Sparta praha v červených dresech. Útočníkům sparty nelze přihrát. Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí: jediný gól domácích druhé třetiny padl v přesilové hře po střele z 

mezikruží

Číselně přínos videoanalýzy- 1 vstřelený gól, 0 obdržené ve 2 třetině 
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Příloha 14:

34. kolo  28.12.2011                Sparta – Karlovy Vary                třetiny (1:0, 1:0, 1:2)

                                                                                                              střely:12,14,13                        

Rozbor:

Hra obránců při zakládání útoku (nepřesné přihrávky, předržované kotouče, sjíždějí se u sebe)

nevhodně volený pinching (soupeř se dostává do situací 2:1), odstoupená obrana, hra útočníku 

ve středním pásmu

Pokyny do druhé třetiny:

Větší aktivita útočníku při zakládání rozehrávky soupeře

Obránci lepší timing pinchingu

Obr. 14: Zavčasu provedený pinching ve druhé třetině

            

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Zavčasu provedený pinching. Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí:

Branku domácích padla po šťastné střele z půlky hřiště

Číselně přínos videoanalýzy-1 vstřelené góly, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

-do celkové statistiky budou započítány 1 góly
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Příloha 15:

36. kolo  5.1.2011                     Sparta – Třinec 5:4                třetiny (1:1, 3:0, 0:3, 0:3)                                                                                                                                                 

                                                                              střely: 9, 12, 10                                                   

Rozbor: 

V rozích kluziště v obranné třetině měli hráči soupeře příliš mnoho prostoru, velké množství 

dorážek (neagresivní hra v prostoru kolem branky), neaktivní přístup k hráčům, nepokrytý 

hráč na brankovišti.

Pokyny do druhé třetiny:

Vytvářet tlak i na hráče v rozích kluziště. Nenechávat jim úplně volný prostor.

Obr. 12: Volný hráč v rohu kluziště

    

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Útočník má v rohu kluziště úplnou volnost a čas pro přichystání 

ohrožení branky. Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí: první branka padla po aktivitě v útočném pásmu, druhá branka padla po 

zmatku v obraně hostů, třetí branka padla po střele obránce a následné dorážce

Číselně přínos videoanalýzy- 3 vstřelený gól, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

Do celkové statistiky budou započítány tři branky
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Příloha 16:

37. kolo  8.1.2011                      Sparta – Mladá Boleslav 2:0   třetiny(0:0, 0:0, 2:0)                                                                                                                                                 

                                                                                     střely:9,11,10                                                   

Rozbor: 

Hra v oslabení

Pokyny do druhé třetiny:

Koncentrace na oslabení (držet systém ) nenechávat volného dorážejícího hráče

Obr. 16: volný střílející hráč a jeden volný před bránou v oslabení

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Hráč má dostatek prostoru pro střelu. Nepokrytý hráč před brankou.

Směr útoku HC Sparta

Útočník se nechal v oslabení zablokovat a dovolil střelbu soupeřy

Výsledek instrukcí: ve druhé třetině žádná branka nepadla

Číselně přínos videoanalýzy- 0 vstřelený gól, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

Do celkové statistiky nebude započítán žádný gól
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Příloha 17:

40. kolo  17.10.2011                Sparta – Plzeň 4:1            třetiny (2:1, 1:1,0:1, 0:0)

                                                                                                střely:15,16,13,4                             

Rozbor:

Zbytečně těžké přihrávky při přesilových hrách (o mantinel, žabky přes hokejky, křížné přes 

hole), Nerozebraní útočníci v brejcích

Pokyny do druhé třetiny:

Nenechat se strhnout hrou držet se svého systému a ne hrát otevřený hokej, rozebírat 

útočníky, nebránit při 2 na 2 jen přihrávku

Obr. 17: Bránění přihrávky oběma obránci v situaci 2 na 2

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Obránci brání situaci 2 na 2 pozičně a brání jen průchozí přihrávku 

Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí:

Číselně přínos videoanalýzy- 1 vstřelené góly, 1 obdržený gól ve 2 třetině, 1 neobdržený gól, 

-do celkové statistiky budou započítány 1 góly
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Příloha 18:

41. kolo  20.10.2011                 Sparta – Kladno 1:0pp            třetiny (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

                                                                                               střely: 17,11,8,2                           

Rozbor:

Ustupování obránců ze středního pásma

Po rotacích v rohu v obraném pásmu nepokrytí soupeře, časté přečíslování a střelba z

nebezpečných prostor. Obránci odstoupeni hluboko ve třetině . 

Pokyny do druhé třetiny:

Udržení středního pásma

Obr. 18: Zlepšené, ale pořád brzké ustupování obránců ze středního pásma ve druhé 

třetině. 

    

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Výrazné ustoupení ze středního pásma, ale přesto zlepšené ve druhé 

třetině. Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí: žádný gól nepadnul, ale druhá třetina by se dala hodnotit kladně 

z pohledu neinkasované branky, ustupování obránců bylo pořád poměrně časté

Číselně přínos videoanalýzy 0 vstřelených gólu, 0 obdržených gólu 
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Příloha 19:

42. kolo  22.1.2011                 Sparta – Slavia 2:1sn                třetiny (2:1, 2:0, 2:3)

                                                                                                      střely:13,12,8,                      

Rozbor:

Předržování kotoučů při přesilových hrách. Hráč se dostává pod tlak dvou hráčů (je třeba více 

a rychleji kombinovat)

Pokyny do druhé třetiny:

-více zjednodušit hru 

-nahazovat kotouče na gólmana, a jít agresivně pro kotouč

Obr. 19: Předržení kotouče při přesilovce v první třetině

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Hráč u mantinelu nestíhá přihrát na obránce.  Směr útoku HC 

Sparta

Výsledek instrukcí: první branka padla z přesilové hry, po vhazování soupeř sice vyhrál 

buly, ale puk se odrazil od domácího hráče za záda gólmana, druhá branka též padla 

z přesilové hry těsně před koncem druhé třetiny-

Číselně přínos videoanalýzy- 2 vstřelené góly, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

-do celkové statistiky budou započítány 2 góly
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Příloha 20:

44. kolo  29.1.2011                Sparta – Brno 4:5 pp              třetiny (1:2, 3:1, 0:1, 0:1)

                                                                                                            střely: 15,12,8                          

Rozbor:

Neorganizované obrané pásmo 

Nezachytávání protiútoků

Pokyny do druhé třetiny:

Více nahazovat kotouče

Zajišťovat obranu ve středním pásmu

Obr. 20: Nezachycení protiútoku

    

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Neubráněné střední pásmo. Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí:

První branku druhé třetiny vsítili hosté v přesilové hře, hned poté využili přesilovou hru 

domácí, po úniku dvou domácích hráčů přišla další branka domácích, třetí branku domácích 

ve druhé třetině zvýšil hráč osamocený před brankou hostí

Číselně přínos videoanalýzy- 3 vstřelené góly, 1 obdržený gól ve 2 třetině

-do celkové statistiky budou započítány 3 góly
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Příloha 21:

46. kolo  30.02.2011                Sparta – HC Mountfield 4:2       třetiny (1:1, 1:0, 2:1)

                                                                                                             střely:14,15,15                      

Rozbor:

Forcheking

Střední pásmo

Pokyny do druhé třetiny:

-hrát více do těla

-aktivní napadání

Obr. 21: Zahuštěné střední pásmo

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Zahuštěné střední pásmo. Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí:

Branka domácích padla po střele obránce z levého kruhu při přesilové hře

Číselně přínos videoanalýzy-1 vstřelené gól, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

do celkové statistiky bude  započítán 1 gól
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Příloha 22:

48. kolo  15.2.2012              Sparta – Zlín 1:2pp                     třetiny (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

                                                                                                             střely:  13,15,14     

Rozbor:

Obrané pásmo špatné poziční rozestavení

Nepokrytí hráčů ani prostoru v obranné třetině, situace 5:5 v obraném pásmu domácích.

Pokyny do druhé třetiny:

Zlepšit pohyb hráčů po celém hřišti. V obraně obsazovat i zony. 

Obr. 22: Špatné rozestavění bránících hráčů ve druhé třetině

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Špatné poziční pokrytí ve druhé třetině. Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí:

Jedinou branku druhé třetiny vsítili hráči hostí, po přihrávce od spoluhráče hráč hostí zvedl 

kotouč a gólman domácích si ho tam srazil sám

Číselně přínos videoanalýzy 0 vstřelené gól, 1 obdržený gól ve 2 třetině

-do celkové statistiky bude započítáno -1 gólů
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