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!!! PROJEDNEJTE VE SVÉM ODDÍLE !!!

Výběrový kemp juniorů a juniorek – VTJ+J 2019
Projekt juniorské reprezentace v národní házené

Vážení sportovní přátelé,

od letošního roku dochází k zásadní změně ve formátu tradičního soustředění juniorů a
juniorek v národní házené (VTJ+J 2019), které má nabídnout vybraným nejlepším mladým hráčům
a hráčkám národní házené vyšší typ odborného výcviku, dvoufázový způsob tréninku a vyšší
metodiku naší národní hry s více než 110-ti letou tradicí.

Obvyklý tréninkový program, prověrky fyzické a atletické připravenosti účastníků,
tréninková i výběrová utkání atd. budou nově rozděleny do tří částí rozprostřených v průběhu
celého roku – dvou přípravných kempů a závěrečného výběrového kempu.

Přípravné kempy:
1. Letní kemp proběhne v termínu středa 26.6. – neděle 30.6.2019 v Dobrušce
2. Zimní halový kemp proběhne v termínu čtvrtek 14.11. – neděle 17.11.2019 v Plzni

Tyto první dva kempy jsou určeny pro všechny zájemce z řad hráčů ve věku 16 – 21 let, kteří se
řádně přihlásí. V případě naplnění maximální kapacity přípravných kempů budou počty zájemců
redukovány podle data podání přihlášky a doporučení mateřského oddílu.

Celý projekt pak vyvrcholí reprezentačním kempem a výběrovým reprezentačním utkáním
ČECHY – MORAVA juniorů a juniorek, který bude součástí programu Oslav 120 let národní házené
a Mezizemských utkání Čechy – Morava dospělých v květnu roku 2020. Do tohoto závěrečného
reprezentačního kempu budou pozváni vybraní hráči z řad účastníků obou přípravných kempů
nominovaní reprezentačními trenéry jednotlivých výběrů.

Dovolujeme si tímto požádat všechny sdružené subjekty SNH, aby tuto akci projednaly ve
svých oddílech, předaly informace všem potencionálním zájemcům a účastníkům, případně
nejpozději do 15. dubna 2019 zaslaly na sekretariát SNH hromadnou přihlášku svých hráčů na
připojeném formuláři. Jednotlivci se na přípravné kempy mohou přihlásit rovněž přímo
prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách akce uvedených níže.



Strana 2 (celkem 2)

Svaz národní házené VTJ 2019 - Vstupní informace

Bližší informace k akci:
- internetové stránky www.snhkempjj.cz
- profil na facebooku www.facebook.com/snhkempjj.cz/
- celkový příspěvek pro účastníka přípravných kempů činí 2.300,- Kč (úhrada musí být

provede před 1. kempem dle pokynů sekretariátu SNH). Z této částky se hradí ubytování,
stravování, pronájem sportovišť a případné ostatní náklady spojené s akcí. V případě
neuhrazení poplatku nebude zájemce do kempů zařazen.

- v případě písemně omluvené neúčasti činí sankční poplatek 20% příspěvku, v případě
neomluvené neúčasti celý poplatek propadá

- cestovné si hradí každý účastník sám

Těšíme se na účast vašich dívek a chlapců.

  Ing. Miroslav Jelen v.r. Jiří Cedidlo v.r. m.n.h. Stanislav Zadražil v.r.
      předseda TR SNH                                         předseda SNH                                vedoucí trenér



PŘIHLÁŠKA – Kempy J+J 2019
kategorie: junioři a juniorky

místo konání: Dobruška + Plzeň
datum konání: 26.-30.6.2019 + 14.-17.11.2019

jméno zájemce bydliště - PSČ datum narození charakteristika telefon rodičů

Prohlašujeme, že částku 2.300,- Kč na osobu poukážeme podle
obdržených pokynů na pozvánce, včetně vyhlášených termínů, viz
informační dopis "Projednejte v oddíle". oddíl podpis a razítko právní sub.


