V Praze 23. března 2018

Letní brankářská škola ČSLH 2018
Brankářskou školu pořádá BK ČSLH a je určena pro brankáře ročníků narození
2004, 2005 a 2006.
Termín a místo konání: 23. – 27. 6. 2018, BULY ARÉNA v Kravařích (mezi
Ostravou a Opavou)
Sraz: 23. června 2018 v 14:00 hodin
Ukončení akce: 27. června 2018 v 18:00 hodin
Trenéři: brankářský trénink na ledě i na suchu pod vedením regionálních trenérů ČSLH,
trenérů brankářů mládežnických reprezentací a Akademií ČSLH.
Program:
- 2 x denně brankářský trénink na ledě, zaměřený na technické a taktické dovednosti,
podle metodiky Brankářské komise ČSLH. Na stanovišti maximálně tři brankáři na jednoho
trenéra.
- 2 x denně brankářský trénink na suchu (sportovní oblečení a obuv ven i do tělocvičny)
- video rozbor natočených tréninků
- přednášky pro brankáře
Jídlo:
- plná penze - jídlo 5 x denně (jídelníček pro vrcholové sportovce)
- pitný režim po celou dobu trvání kempu
Cena kempu: 8.900,- Kč za brankáře.
Cena zahrnuje: tréninkový program, ubytování, stravování (plná penze), tréninkový dres,
polo triko.
Cena nezahrnuje zdravotní pojištění (průkaz zdravotní pojišťovny s sebou).
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Přihlášení: Přihlášení nabývá platnosti zasláním vyplněné přihlášky a zaplacením zálohy
3.000,- Kč na účet ČSLH: 90718453/0300, v. s.: 57, specifický symbol: rodné číslo
brankáře, zpráva pro příjemce (heslo): jméno a příjmení brankáře. Termín pro
zaplacení zálohy: do 10. 5. 2018.
Termín pro doplacení ceny kempu ve výši 5.900,- Kč: do 11. 6. 2018 stejným způsobem.
V případě neúčasti vracíme zaplacenou částku, po odečtení vynaložených nákladů.
Maximální kapacita kempu je 48 brankářů. Z důvodu omezené kapacity sledujte před
zasláním přihlášky a zaplacením zálohy informace o naplnění kempu na www.cslh.cz v sekci
BRANKÁŘI - AKCE BRANKÁŘSKÉ KOMISE.
Organizační pokyny jsou též ke stažení na www.cslh.cz v sekci BRANKÁŘI - AKCE
BRANKÁŘSKÉ KOMISE
Hlavní trenér kempu a kontaktní osoba pro zaslání přihlášky: Radek Toth,
email: toth@czehockey.cz, tel.: 607 500 262.

Radek Toth
Trenér brankářů ČSLH
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