Informace pro rodiče.
Na základě vašeho zájmu, popř. výsledků talentových zkoušek, které se uskutečnily 22. 9. 2017,
bylo vaše dítě zařazeno pro školní rok 2017/2018 do některé z tréninkových skupin atletického kroužku
(oddílu).
K tomu, aby mohlo navštěvovat kroužek (oddíl) je nutné řádně vyplnit elektronickou přihlášku
do DDM ve Slavkově u Brna (od 26. 9. do 3. 10. 2017) a uhradit poplatek za 1. pololetí dle níže
uvedené tabulky (nejpozději do 20. 10. 2017). Současně je nutné vyplnit přihlášku do ČASu (Český
atletický svaz), které děti obdrží na prvním tréninku a zaplatit poplatek na 1. pololetí 200 Kč (zahrnuje:
registrační poplatky ČASu, startovné, cestovné, pronájmy sportovišť apod.).
Tréninky začínají od pondělí 2. října 2017. Skupiny I. a II. budou trénovat na stadionu ZŠ
Tyršova a skupiny III. a IV. na Městském stadionu, pokud nebude určeno jinak. V případě velmi
nepříznivého počasí proběhne trénink v tělocvičně (budete o tom informováni přes e-mail, popř.
stránky http://atletika-slavkov-u-brna.webnode.cz/ .
Tréninková
skupina
I.
II.
III.
IV.

Termín tréninků
Středa 1430 - 1530 hod.
Pátek 1400 - 1500 hod.
Středa 1500 - 1600 hod.
Pátek 1500 - 1630 hod.
Pondělí 1500 - 1630 hod.
Čtvrtek 1500 - 1630 hod.
Pondělí 1630 - 1800 hod.
Čtvrtek 1630 - 1800 hod.
Pátek 1630 - 1800 hod.

Poplatek DDM
za pololetí
700 Kč
750 Kč
850 Kč
950 Kč

Trenér
Petra Janíková
Monika Odehnalová
Tomáš Hrňa
Lucie Hrňová
Zdeněk Vičar
Jakub Navrátil
Ondřej Fiala
Josef Křížka

Součástí tréninku je podvečerní (v 17 hodin) nedělní běh v terénu, který je povinný pro členy
tréninkových skupin III. a IV. a dobrovolný pro členy tréninkových skupin I. a II. Podle úrovně běžců
budou připraveny různé délky tratí s odpovídající časovou dotací.
Podmínky navštěvování kroužku atletiky:
- řádná a včasná docházka na tréninky (minimálně 75 % dle třídní knihy)
- v případě nepřítomnosti na tréninku omlouvání na e-mail treneri.atletika@seznam.cz
- slušné chování na tréninku a oddílem pořádaných akcích
- účast na povinných závodech
V případě neplnění výše uvedených podmínek může být dítě z kroužku (oddílu) vyloučeno.

Trenéři

