NOMINACE
Soustředění reprezentačního týmu U17
Nymburk, 13.-16. prosince
Organizační informace:
hlavní trenéři: Jacek Niedzwiedzki, Martin Vokoun
zahájení: v neděli 13. prosince večer příjezd do Nymburka.
ukončení: ve středu 16. prosince odpoledním tréninkem končí povinná část soustředění. Dle
povinnosti u ligových a extraligových týmů mohou reprezentanti zůstat v Nymburku až do pátku.
ekonomické podmínky: hráči mají hrazené náklady s výjimkou cestovného, příspěvek každého
hráče na stravu je 250 Kč/den (ČBaS vystaví fakturu).
ostatní: omluvou neúčasti na soustředění je nemoc, resp. zdravotní problémy, neumožňující 100%
nasazení a absolvování celého soustředění.
Hráči budou mít věci na badminton, běhání venku, plavky, švihadla a tréninkové deníky ke kontrole.

Nominovaní hráči:
→ juniorky:
Berta Ausbergerová, Veronika Dobiášová, Michaela Fuchsová, Anežka Nováčková, Tereza Švábíková
→ junioři:
Petr Beran, Matěj Hubáček, Ondřej Král, Vojtěch Lapáček, Jan Louda, Cristian Savin
Tato nominace slouží pro uvedené hráče zároveň jako omluvenka do školy.
Nominovaní hráči obratem potvrdí svoji účast na soustředění.
Za realizační tým juniorské reprezentace a TMK:
Jiří Provazník, předseda TMK
provaznikbadminton@seznam.cz
774 991 458
V Praze dne 21. 11. 2015

NOMINACE
Soustředění reprezentačního týmu U15
Nymburk, 13.-15. prosince
Organizační informace:
hlavní trenéři: Jacek Niedzwiedzki, Martin Vokoun
zahájení: v neděli 13. prosince příjezd do Nymburka do 15:00. Následovat bude první trénink a
večeře.
ukončení: v úterý 15. prosince dopoledním tréninkem a obědem.
ekonomické podmínky: hráči mají hrazené náklady s výjimkou cestovného, příspěvek každého
hráče na stravu je 250 Kč/den (ČBaS vystaví fakturu).
ostatní: omluvou neúčasti na soustředění je nemoc, resp. zdravotní problémy, neumožňující 100%
nasazení a absolvování celého soustředění.
Hráči budou mít věci na badminton, běhání venku, plavky, švihadla a tréninkové deníky ke kontrole.

Nominovaní hráči:
→ juniorky:
Jana Adámková, Lucie Krpatová, Kateřina Zuzáková
→ junioři:
Marek Aubus, Jan Janoštík, Vít Kulíšek, Václav Palán, Tomáš Švejda
Tato nominace slouží pro uvedené hráče zároveň jako omluvenka do školy.
Nominovaní hráči obratem potvrdí svoji účast na soustředění.
Za realizační tým juniorské reprezentace a TMK:
Jiří Provazník, předseda TMK
provaznikbadminton@seznam.cz
774 991 458
V Praze dne 21. 11. 2015

