
Schůze trenérů ASK Dipoli z.s.
Dne 11.1.2022

1) Zhodnocení:
- víkendové soustředění v Jablonci
- 2.1. závody Strahov
- 8. a 9.1. krajské přebory
- Tréninky

2) Tréninky o jarních prázdninách:
Zrušené všechny tréninky od 13:30 a od 13:45, ostatní budou.
Kdo nemůže 7.-13.2.
Krejčířová, Lágnerová, Košťálová, Le Viet.

3) Vedoucí trenéři družstev/ kategorií pro rok 2022 a termíny nejbližších závodů:
Přípravka (2011 - 2015) (Vedoucí družstva: Jana Lágnerová Balová - jana.lagnerova@askdipoli.cz)
Mladší žactvo (2009 - 2010) (Vedoucí družstva: Kateřina Siebeltová - katerina.siebeltova@askdipoli.cz)
Starší žactvo (2007 - 2008) (Vedoucí družstva: Karla Brůhová - karla.bruhova@askdipoli.cz)
Dorost/jun. (2003 - 2006) (Vedoucí družstva: Tomáš Vodička - tomas.vodicka@askdipoli.cz)
Muži a ženy (Vedoucí družstva: Kateřina Siebeltová - katerina.siebeltova@askdipoli.cz)

- hostování dalších klubů
- hostování juniorů?
- soupisy družstev
- Cíle jednotlivých družstev pro rok 2022:

Přípravka, 3. místo kraj
Mladší žactvo, postup do Finále A kraje, do 5. místa holky, do 7. místa kluci.
Starší žactvo, postup do Finále A kraje, do 5. místa, do 7. místa kluci.
Dorost/jun., postup na Mistrovství Čechy = do 3. místa v kraji
Muži a ženy, postup do do II. ligy = 1. místo v kraji = do 4. místa v baráži

vedoucí trenéři rozešlou všem členům družstva informace k závodům a avízo o tom, že jsou součástí družstva a instrukce k
tomu jak se na závody přihlašovat
Mutinská: přidat termíny do konce října do sekce závody (vč. baráže) a přidat všechny akce  do kalendáře

4) Soustředění jaro, kdo kdy může
17.-20.3.2022 Sušice: starší, dorost, junioři, juniorky - vedoucí Junek a Siebeltová
23.-27.3.2022 Sušice: přípravka a ml. žactvo - vedoucí Lágnerová a Brůhová?
31.-3.4.2022 hobby + teambuilding trenérů ASK Dipoli z.s.- vedoucí Vodička
10.-18.4.2022 Čáslav: starší, dorost, junioři, juniorky - vedoucí Vodička

5) 30.1. atletické závody pro děti - Hala Věry Čáslavské
15:00-18:00

Příchod dětí
2010-2015
20m sprint na fotobuňky
Skok z místa
Překážková dráha
Hod medicinbalem spodem vzad
Přeskoky malé překážky
Výdrž ve shybu

Straková, Lágnerová, Mutinská, Svoboda, Melová, Čermák, Nováková, Lágnerová, Košťálová, Brůhová, Siebeltová, Sirotek,
Mutinská, Vodička, Mutinský.
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6) Cestovné a stravné.
Dokumenty ke stažení pro trenéry:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-_lR_l8Or-kxeNWTf6v_6bf6ezizFM1

7) Spuštěné přihlášky na II. pololetí.
8) Pravidelná pondělní schůzka trenérů starších kategorií. Od 8:30, pondělí.
9) Aktuální informace a nabídky na zázemí a vrhačských sektorů

10) Soustředění jaro (žactvo, dorost, junioři, muži a ženy):
- kdo pojede do Sušice, tak má hrazeno 50% Čáslavi.
V létě máte hrazeno 50% ze soustředění pokud si píšete tréninkový deník.

11) Granty a dotace - žádosti pro 2022:
- Černošice - hotovo
- Dobřichovice - březen 2022
- Středočeský kraj - leden 2022
- NSA - hotovo
- Fond Černošice - hotovo

12) Vyúčtování dotací a grantů
- Černošice - únor 2022
- Dobřichovice - hotovo
- Středočeský kraj - leden 2022
- NSA - cca březen 2022 (až zveřejní vyúčtování)
- Fond Černošice - hotovo

13) Celoklubový meeting schůze 2022
- Pravděpodobně březen 2022 vč. rozpočtu 2022 a účetní uzávěrky 2021

14) Připomenutí finanční podpory pro trenéry na školení. Najdete v sekci trenéři na webu.
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