
Národní členská organizace BISFed - Česká federace Spastic Handicap, z.s.

Zpráva ze soustředění:

PARALYMPIONICI ČR - BOCCIA

_________________________________________________________________________
Termín konání: 8. - 12. 8. 2021 (neděle - čtvrtek)

Místo konání: ESMARIN - SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM , Lhotecká 1535, Mníšek pod Brdy

Pořadatel akce: RTB ČFSH

Číslo akce: 2203 BO

Vedoucí soustředění: Robert Křivan;

Trenér reprezentace: Robert Křivan;

Doprava: Individuální.

Ubytování: Zajistil pořadatel v Esmarinu v rozsahu uvedeném v návratce.

Stravování: Zajistil pořadatel v Esmarinu v rozsahu uvedeném v návratce.

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

reprezentace na rok 2021.
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Sportovci - paralympionici: Kateřina Cuřínová klasifikační třída BC1

Adam Peška klasifikační třída BC3

Sportovní asistenti: Samuel Waage (Kateřina Cuřínová)

Ivana Pešková (Adam Peška)

Osobní asistence: Josef Peška (Adam Peška)

______________________________________________________________________________________

Pro účely tohoto reprezentačního soustředění byla pronajata hala s povrchem s vlastnostmi co

nejvíce se blížícím povrchu, na kterém budou oba reprezentanti hrát na LPH.

Teoretická část  SOU: anticovidová pravidla při hře

taktika předpokládaných soupeřů

procesní průběh LPH

péče o vybavení v podmínkách extrémního počasí

všeobecná pravidla cesty a účasti na LPH

videotrénink
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Při praktické části soustředění se oba reprezentanti sžili s implementací nových anticovidových

pravidel a názorně si vyzkoušeli, jak ovlivní hru samotnou.

S hráči jsme procvičovali změny v proceduře kontroly vybavení a Call - roomu.

Trénink probíhal sedm hodin denně na dvou kurtech s dvou hodinovou přestávkou na oběd.

Adam Peška, BC3:

Osvojení rychlejšího povrchu, proběhla kalibrace všech potencionálně použitelných míčů pro LPH

(kalibrace pro všechny tři podání), sestaveny dvě soutěžní sady , trénink prvního barevného míče a

následná změna stavu, většina tréninkového času byla věnována hře k soupeři, řešení herních

situací s následným vyzkoušení všech možností realizace.

Kateřina Cuřínová, BC1:

Osvojení rychlejšího povrchu, vytvoření dvou soutěžních sad, technická úprava herního vybavení

(odsypání mílů), trénink podání na 3,5 – 5 m na vlastní podání, trénink na delší vzdálenosti k

soupeři, trénink prvního barevného míče, řešení herních situací s okamžitou zpětnou vazbou trenéra

reprezentace.

Adam Peška i Kateřina Cuřínová, jsou po SOU a průběžné reprezentační přípravě komplexně

připraveni na reprezentační účast na LPH v Tokiu.

Robert Křivan

trenér reprezentace ČR - BOCCIA

_________________________________________________________________________

www.spastic.cz / boccia

http://www.spastic.cz/boccia

