Svaz národní házené
TRENÉRSKÁ RADA
V Praze dne 14. 2. 2016

!!! PROJEDNEJTE

V

ODDÍLE !!!

Výkonný výbor SNH spolu s Trenérskou radou SNH pořádá

45. ročník výcvikového tábora juniorek a juniorů

Soustředění proběhne v termínu 3. – 9. 7. 2016 v ROŽMITÁLU POD TŘEMŠÍNEM
Výcvikový tábor má poskytnout vybraným nejlepším mladým hráčům a hráčkám národní
házené vyšší typ odborného výcviku, dvoufázový způsob tréninku a vyšší metodiku naší národní
hry.
Kromě obvyklého tréninkového programu, prověrky fyzické a atletické připravenosti
účastníků, tréninkových zápasů s oddíly v okolí a závěrečného utkání ČECHY - MORAVA, jsou
součástí programu VTJ kulturní a zábavné pořady, táborák, koupání, výlety a další nápady, kterým
se meze nekladou.
Věková hranice pro obě kategorie je stejná – datum narození od 1. 9. 1994 do 31. 8. 2000
TR SNH žádá oddíly, aby přistupovaly k výběru zodpovědně a vyslaly na tuto akci pouze
herně kvalitní a morálně vyspělé jedince. V žádném případě nechápejte VTJ + J jako přípravku pro
začínající hráče a hráčky.
TR SNH zasílá tento dopis do oddílů v celém národně házenkářském hnutí s cílem do konce
března zjistit předběžný zájem o tuto akci v roce 2016. Následně bude do všech oddílů odeslána
závazná přihláška.
Žádáme oddíly národní házené, aby ve svých oddílech projednaly pozvání na výcvikový
tábor a sdělily TR jména potencionálních zájemců nejpozději do 31. března 2015 na adresu
hlavního vedoucího VTJ pana Stanislava Zadražila stanislav.zadrazil@cez.cz.
Důležité:
1. Příspěvek pro účastníka je 2.200,-Kč
2. Z této částky se hradí ubytování, stravování a případné ostatní náklady spojené s VTJ+J
3. Úhradu příspěvku může poskytnout vybraným hráčkám a hráčům z části nebo zcela oddíl nebo
TJ za vzorné plnění povinností nebo za vzorný výkon. Cestovné si hradí každý sám.
Těšíme se na účast vašich dívek a chlapců.
Ing. Miroslav Jelen v.r.
předseda TR SNH

Jiří Cedidlo v.r.
předseda VV SNH

m.n.h. Stanislav Zadražil v.r.
hlavní vedoucí VTJ
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