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Pozvánka na akci: 

Soustředění reprezentace ČR ve sportu boccia

Termín konání: 28. - 30. 5. 2021 (pátek - neděle)
Místo konání: SPORTOVNÍ CENTRUM NYMBURK, Sportovní 1801, 288 02 Nymburk

Pořadatel akce: RTB ČFSH 

Číslo akce: 2201BO

Vedoucí soustředění: Pavla Přistoupilová, vedoucí RTB ČFSH;

Trenér reprezentace: Robert Křivan;

Sport. tech. zajištění: Marián Lačný;

Doprava: Individuální.

Ubytování: Zajistí pořadatel v SC Nymburk v rozsahu uvedeném v návratce. 

Stravování: Zajistí pořadatel v SC Nymburk v rozsahu uvedeném v návratce.

Začínáme večeří 28. 5. (pá), končíme obědem 30. 5. 2021 (ne).

Upozornění:                  Náklady na dopravu, ubytování a stravu budou hrazeny z rozpočtu                                             

                                           reprezentace na rok 2021. 
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Pozvaní sportovci: Kateřina Cuřínová klasifikační třída BC1 

Roman Sajdak klasifikační třída BC1

Marcela Čermáková klasifikační třída  BC3

Marek Drahonský klasifikační třída BC3

Adam Peška klasifikační třída BC3

Radek Procházka klasifikační třída BC4

Sportovní asistenti: Samuel Waage (Kateřina Cuřínová)

Alena Sajdaková (Roman Sajdak)

Zuzana Čermáková (Marcela Čermáková)

Zdeněk Vydržel (Marek Drahonský)

Ivana Pešková (Adam Peška)

Osobní asistenti: ……….. (Radek Procházka)

……….. (Marcela Čermáková)

Josef Peška (Adam Peška)

_______________________________________________________________________________________________

Pátek, 28. 5. 2021:

Příjezdový den, účastníci se dostaví na místo konání soustředění.

- hygienická opatření (Covid-19) – viz Návratka

- ubytování

- večeře

- příprava kurtů

Sobota, 29. 5. 2021:

Podrobný plán soustředění bude k dispozici při prezentaci 28. 5. 2021.

- Sraz všech účastníků soustředění po snídani v basketbalové hale (povrch taraflex). 

- Rozdělení reprezentantů na více kurtů (hráči BC1 a BC4 - “házeči” / hráči BC3 - “rampaři”). 

- Hráči BC3 kalibrace, rozkoulení. 

- BC1, BC4 rozcvičení, volné rozházení. 

- Kontrola vybavení.

- Tematická herní cvičení (analýza a návrhy řešení herních situací). 

- Zápasy, ve kterých bude předem nadefinovaný průběh (cílené podání, maximální herní vzdálenost, plán hry).

- Situacím, kde si reprezentanti nebudou příliš jistí, bude věnován delší časový úsek (všechny klasifikační třídy).

- Teorie praktického využití video analýzy, diskuze.

Neděle, 30. 5. 2021:

- Rozcvičení, volné rozházení.

- Vzájemné zápasy (časomíra, okamžitá analýza herních situací s trenérem reprezentace).

- Společné alternativní dovednostní cvičení v podobě soutěže.

- Závěr soustředění a odjezd účastníků ze soustředění (cca 13:30 hod.).

Robert Křivan            Pavla Přistoupilová
trenér reprezentace ČR              vedoucí RTB




