Judo SK Královo Pole Brno, z. s.

Vodova 108, 612 00 Brno., DIČ:CZ22670271

Příloha č. 1: „Rozdělení účastníků do skupin a přeprava – BORY 2018.“
Hlavní změny oproti minulému roku: Dovoz a odvoz dětí (a jízdních kol) zajistí rodiče, je nutná i spolupráce při
převozu a odvozu tatami. Změna ve vedení - manželé Petrovi se z pracovních důvodů nemohou zúčastnit.

Rozdělení sportovců na 3 skupiny: (Dle věkových a váhových kategorií s přihlédnutím na výkonnost)
 Skupina nejmladších:

Hlavní trenérka Míša Špičková (mob.: 776 585 835),
spolupráce: Pavel Štěpánek, Jiří Pálka a Radovan Vachut.
 Skupina střední:
Hlavní trenér Zdeněk Trávníček (mob.: 608 241 224),
spolupráce: Petr Špička (724 186 444) a Míša Žváčková.
 Skupina dorostu a starších:
Hlavní trenér Jaroslav Švec (mob.: 608 833 350) , spolupráce Jiří Prorok.
Jízdní kola: Jsou nutná pro skupinu střední (Trávníček) a skupinu dorostu (Švec).
Stany:
Skupina dorostu (Švec) má vlastní stany (tak jako v minulém roce) povinné
Skupina střední (Trávníček) má možnost postavit si vlastní stany,
je ale nutno informovat trenéra nebo vedení předem – v nejpozději do 11.7.2018
Skupina nejmenších bude ve stanech s podsadou.

Jednotlivé skupiny se budou podílet na zajištění sportovního tábora takto:

Trávníček

Špičková

Skup.

Příjezd do Borů. Převoz tatami a kol.

Odjezd z Borů. Převoz tatami a kol.

Rodiče zajistí převoz svých dětí po vlastní
ose přímo do sportovního tábora Bory.

Rodiče zajistí odvoz svých dětí po vlastní ose
přímo ze sportovního tábora Bory.

Termín příjezdu do sport. tábora Bory:
Dne 14.7.2018 do 14 hod.
Bez jízdních kol.

Před odjezdem musí rodiče společně s dětmi
areál sportovního tábora uklidit.
Termín odjezdu z tábora Bory:
Dne 21.7.2018 v 11 hod.

Rodiče zajistí převoz svých dětí a jízdních
kol po vlastní ose přímo do sportovního
tábora Bory.

Rodiče přijedou 21.7.2018 do 9 hod do
sportovního tábora Bory, tak aby byli
společně s dětmi v 10 hod u tělocvičny ZŠ
Bory, kde společně naloží Tatami na nákladní
auto.
Poté s dětmi a koly po vlastní ose odjedou do
SKKP Brno, kde vyloží nákladní auto a v DOJO
SKKP postaví Tatami.

Termín: Dne 14.7.2018 do 14 hod.
Jízdní kolo je nutné.

Švec

Vlastní stan je vhodný, nutno ale nahlásit předem.

Skupina (Švec) přijede na spodní
parkoviště SKKP na Vodové v Brně dne
14.7.2018 v 9.30 hod.

Termín odjezdu z tábora Bory:
Dne 21.7.2018 do 11 hod.

Skupina (Švec) naloží tatami na nákladní
auto a poté po vlastní ose odjede (včetně
kol) k ZŠ v Borech, kde v tělocvičně postaví
tatami. Následně pak odjedou do sport.
tábora Bory.
Jízdní kolo a vlastní stan je nutný.

Skupina (Švec) po vlastní ose odjede přímo
ze sportovního tábora Bory. Před odjezdem z
tábora musí uklidit areál sportovního tábora.

Zpracoval: Jiří Pálka
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