V Olomouci dne 20. říjen 2017



klubům a oddílům Olomouckého kraje
pozvaným hráčům
Soustředění VTM OLK 2017/18 – 11, brankáři 2005+2006/01 – pozvánka

Zveme Vás na soustředění brankářů klubů a oddílů ročníků 2005 a 2006 v projektu ČSLH – Výchova
talentované mládeže Olomouckého kraje sezony 2017/18, které se koná:
Program:

po – 06/11 2017, 07:45– 13:15 hod., zimní stadion Přerov.

Seznam pozvaných, viz příloha tohoto dopisu, vychází z nahlášených návrhů od TRE v klubech a oddílech.
Tito TRE dále zodpovídají za skutečnou účast pozvaných na svolané akci. Příp. omluvy, viz text, níže.
S sebou:

kompletní výstroj/výzbroj, nabroušené brusle, dostatečný počet holí, průkaz pojištěnce
zdravotní pojišťovny, sportovní oblečení a obuv pro pobyt v hale i vně zimního stadionu a
tělocvičny, švihadlo, vlastní láhev na pití, drobná svačina, strava zajištěna.

Náklady:

náklady k přesunu na místo srazu a zpět – si hradí sami startující.

Poplatek:

každý účastník uhradí, při úvodní prezenci, poplatek 300,00 Kč – účastnický poplatek.

Trenéři:

/SŽ U13-U12/, Jan Littner, Martin Vojtek /TRE/, Aleš Verlík /VD/.

Vedoucí akce: Mgr. Petr Rutar, hlavní trenér projektu VTM v Olomouckém kraji, v sezoně 2017/18.
Dresy:

dle pokynů TRE na místě, k dispozici pro Všechny pozvané, z prostředků pořadatele.

Rozhodčí:

bez delegace RO /led + box/.

Omluvy, dotazy:

/Martin Vojtek, MT 777 005 535, EM kokin35@seznam.cz/.

pozvánka slouží jako omluvenka ze školního vyučování
S pozdravem
přílohy, dle textu

Mgr. Petr Rutar, v. r.
předseda komise mládeže

vyřizuje: Zdeněk Konečný, v. r., sekretář


na vědomí:
✓ členové KM KVV a KVV ČSLH Olomouckého kraje
✓ SO ČSLH, TMK VV ČSLH & VTM ČSLH, KÚ OLK
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A. Příloha číslo 01, dopisu ze dne 20/10 2017 – rámcový program, ročník 2005+2006:
Kluby a oddíly zasílají dominanty na soustředění – nejpozději do 31/10 2017:



Martin Vojtek, EM kokin35@seznam.cz



Zdeněk Konečný, EM cslh.olomouc@volny.cz

B. Příloha číslo 02, dopisu ze dne 20/10 2017 – rámcový program, ročník 2005+2006:

časový program
/hod./
do 07:45

náplň soustředění

popis, doplnění

sraz

zimní stadion – šatny

07:45 – 08:00

prezence, úhrada účastnického poplatku

zimní stadion – šatny

08:00 – 08:15

organizační pokyny, pohovory, program soustředění

zimní stadion – šatny

08:15 – 08:45

rozcvička, příprava na TJ

zimní stadion

08:45 – 09:45

tréninková jednotka I.

zimní stadion – ledová plocha

10:00 – 10:30

tréninková jednotka II.

sportovní hala – tělocvična

11:00 – 12:00

tréninková jednotka III.

zimní stadion – ledová plocha

12:45 – 13:15

oběd

restaurace

zhodnocení, ukončení soustředění

restaurace

13:15
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