GYMN ZIUM,

eské Bud jovice,

eská 64

e i
Testování z tenisu prob hne na kurtech LTC Tonstav.
Testová baterie obsahuje 7 test . Ka d z nich bude ohodnocen body v rozmezí od 0 do 16
bod . T chto 7 test je rozd leno do t í ástí. První ást, testy technické p ipravenosti, druhá
ást, testy kondi n -koordina ní p ipravenosti a t etí ást, 13 bod za umíst ní na celostátním
eb í ku R.
ák m e celkem získat maximáln 125 bod . Pro sp né spln ní zkou ek je nutné
celkem dosáhnout rovn 75 nebo více bod , p i em v ka dé disciplín minimáln 1 bod.

1. Te
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i
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Forhend

innost testované osoby:
ák se pohybuje v blízkosti základní
áry a odehrává
forhendem 10 po sob jdoucích mí
nahran ch nahrávacím
strojem nebo trenérem a sna í se umístit zahran
mí do
vyzna en ch tvercov ch ter
o stran 2m v rozích u základní
áry viz obrázek. ák má na tento test dva pokusy.

hodnocení:
Po ítá se po et správn
po ítá ten lep í.

km
2. test:

umíst n ch mí

. Ze dvou pokus

se

ka minim ln 1 bod = 1-2 a h .
Bekhend

innost testované osoby:
ák se pohybuje v blízkosti základní áry a odehrává bekhendem 10 po sob jdoucích mí
nahran ch nahrávacím strojem nebo trenérem a sna í se umístit zahran mí do vyzna en ch
tvercov ch ter
o stran 2m v rozích u základní áry viz obrázek. ák má na tento test dva
pokusy.

hodnocení:
Po ítá se po et správn umíst n ch mí

. Ze dvou pokus se po ítá ten lep í.

ák musí získat minimáln 1 bod = 1-2 zásahy.

3. test:

Volej forhendem, bekhendem a sme

innost testované osoby:
ák se pohybuje v blízkosti sít
a odehrává st ídav
forhendov m volejem, bekhendov m volejem a sme í 10 po sob
jdoucích mí k nahran ch nahrávacím strojem nebo trenérem a
sna í a sna í se je umístit do vyzna eného prostoru o velikosti 1m
od obou postranních ar a 2m od áry základní viz obrázek. ák
má na tento test dva pokusy.

hodnocení:
Po ítá se po et správn
po ítá ten lep í.

umíst n ch mí

. Ze dvou pokus

se

ák musí získat minimáln 1 bod = 1-2 zásahy.

4. test:

Podání

innost testované osoby:
ák podává 10 x do pravého a 10 x do levého pole pro podání
a sna í se podání umístit do prostoru, ohrani eném arou podání a
dal í arou v poli pro podání vzdálenou 1,3m od ary podání viz
obrázek.

hodnocení:
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Po ítá se po et správn umíst n ch mí

.

ák musí získat minimáln 1 bod = 1-4 zásahy.
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Hod pln m mí em /2kg

innost testované osoby:
ák stojí za árou (pravák lev m bokem do sm ru hodu), mí dr í na pravé ruce ve vzpa ení,
levou rukou jej p idr uje zespodu. Po mírném záklonu hodí mí p ímo vp ed pohybem obdobn m
jako p i podání. Na tento test má ák t i pokusy.

hodnocení:
Délka hodu je m ená s p esností na 5 centimetr . bude p evedena na body viz tabulka. Ze
t ech pokus se po ítá ten nejdel í.
ák

dívka musí získat minimáln 1 bod = 3,50

ák

chlapec musí získat minimáln 1 bod = 4,00

2. test:

7,15 m.
7,65 m.

Kru ítko

innost testované osoby:
Testovan stojí na met . Na signál za ne provád t co nejrychleji hluboké v pady ze základního
postavení, a to st ídav v pad levou vp ed s p lobratem vpravo a v pad pravou vp ed s p lobratem
vlevo, s dotykem ter e raketou. Vzdálenost ter
od mety se stanoví podle v ky testovaného, k ní
se p ipo te 20cm.

hodnocení:
Po ítá se po et dotyk ter

po dobu jedné minuty.

ák musí získat minimáln 1 bod = 26-49 dotyk /1min.

3. test:

V jí

innost testované osoby:
Polovysok start ze st edové zna ky. Testovan probíhá s raketou v ruce 3x za sebou po
vyzna ené dráze 5 ty metrov ch sek k met a zp t ve vyzna eném po adí. Na st edovou zna ku
i na okrajové mety musí cvi enec v dy do lápnout nebo se jich alespo dotknout jednou nohou, na
okrajov ch metách se musí navíc dotknout raketou zem p ed sebou. sek .3b se musí b et
pozpátku, ostatní seky se probíhají libovoln m zp sobem co nejrychleji. Povolen je jen jeden
pokus.

hodnocení:
b

as se m í s p esností na desetiny sekundy (celkem 15 p eb h
í s raketou v ruce. asy jsou uvedeny v sekundách.
ák musí získat minimáln 1 bod = 51,4

3. U

ě

a ce

žeb č

k met

a zp t). Testovan

76,8 sekundy.

R

Umístí-li se hrá na celostátním eb í ku R (tj. minimální ohodnocení hrá e
3 bodov )
získává 1 bod, v opa ném p ípad nezískává bod ádn .Maximáln m e získat 13 bod .
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