Klubové setkání 14. 1. 2020
●

Seznámení s programem

●

Zhodnocení soustředění:

●

●

■

Jablonec 14.-15.12. 2019

■

Jablonec v lednu 4.-5.1.2020

Zhodnocení závodů

Plán


■

Veřejné závody

■

Přebory

víkendových tréninků – trenéři
■

18.1. Trénink Hala VČ 16:45 - 19:00 - Lenka, Tomáš, Kuba

■

26.


■

8.


■

16. 2. trénink atletická hala Strahov 9:45-11:30 - všichni

■

23.2. trénink atletická hala Strahov 10:00-11:30 - všichni

■

7. nebo 8.3. trénink bruslení? - (lépe 8.3. - 2h) - Martin, Kačka K.,

1. trénink ovál - 10:00 - 12:00: Honza, Kačka K.

2. trénink atletická hala Strahov 12:45-14:30 - všichni

Kačka M., Lenka...všichni kdo mohou :D
■

21.-22.3. trénink bruslení? - Jana, Kačka M., Tomáš, Martin, Kuba...a
všichni kdo můžou...

●

Termíny závodů:
■

15. 1. Závody žactva Olymp

■

Mezitím něco vymyslíme?? - alespoň jeden závod pro zájemce (Závod
do 10.2. Pro žactvo - najít do 15.2.)

■

1. 
2.

Přebory kraje-ml.ž. Strahov

■

7.- 9.2. MČR – víceboj (2005-2006) Olymp

■

13.2. Závody žactva Strahov (Lenka berte Dobřichovice,
KačkaHOnzaKUba - Veletov, Kačka a Lucka děti na závody vlakem,
Tomáš a Martin P závody)

■

20. 2. Youth athletics-Ostrava - Kačka M., Honza, Kačka S., Tomáš,
Lucka...

■
●

29. 2.-1.3. MČR žactva-Ostrava.

Termíny soustředění:
■

26.


– 29.3. Jarní soustředění Sušice (2013-2009) - Tomáš, KKK,

Kuba, Honza, Martin, Jana, Naty, Hedvika...

■

5.

12.4. Jarní soustředění Sušice (2009 a starší) - Kačka S. 8-12,

Kačka M 5-9, Honza, Martin 8-12, Tomáš, Kuba, Martin C. 5-8, Kačka
K 8-12, Lucka celé...
■

26.7. – 1.8. Letní soustředění Sušice (2009 a starší) - Lucka, Kuba,
Tomáš, Honza, Kačka S., Martin, Naty, Kája, Hedvika

■

3.

8.8. Letní soustředění Cheb (2012 a starší) - Lucka, Kuba, Tomáš,

Honza, Kačka S., Naty, Kája, Hedvika
○

Jarní prázdniny 1.-8.3. Zrušit Dobřichovice (Jana napíše email, že se zruší
trénink v černošicích).

●

Rozdání


letáků

●

Neúčast dětí na závodech (řešení, diskuze)

●

Organizace závodů a akcí - iniciativa, angažování (dle vedoucích družstev atd..)

●

Mluvit s dětmi o: soustředěních, závodech na jaře a v hale, připravovat je na to,
oblečení - možnost koupit, sledovat web… atd.

●

Rozdáme papírky s termíny soustředění a třídních schůzek na podpis rodičům?
Tomáš vytvoří a rozdám trenérům

●

Firma na obložení buněk dřevem - poptat, zařídit.. kdo, kde? - Tomáš pošle jane info
na obložení

●
●

Granty: aktuálně jsou otevřené Černošice, kraj, ČEZ - do konce tohoto týdne musíme
zažádat - nabízí se někdo na pomoc?

●

Školení trenérů - III a II. Třída, semináře.. hlídat a přihlašovat. Upozornit na
podmínku, že trenéři musí dosahnout III. A II. Tridy co nejdříve. III. třída až po 1 roce
po TZ, II. trida až po dvou letech po III.

●

Schválení oblečení, termíny dodání, spolupráce s firmami (Informovat všechny).
Informovat o možnosti koupení rodiče a děti - na webu možnost podívat, na e-mailu
možnost objednat (Hedvika založí email e-shopu… Honza má zařídit e-shop.Jak to
vypadá?).

●

Propagace akce Jelínek - jak?

●

Co byste zahrnuli do programu pro rodiče?

●

Lékařské prohlídky - určovat

●

Kontrola příspěvků druhé pololetí do 20.1. Tomáš Kuba

●

Černošice meeting a klubové závody (zapsat do kalendáře a na 100% počítat s
účastí)

●

Jak propagace Černošice meeting?

●

vytvořit letáky, plakáty a pozvánky meeting

