PLÁN AKCÍ – LEDEN 2019

Vše nejlepší, hodně lásky a zdraví v novém roce Vám přejí
trenéři plavecké školy 1.TPŠ a Potápěčského klubu Kraken.

Začínáme nové pololetí
V Litoměřicích ve čtvrtek 3.1.2019. Tréninky 2x týdně, vždy úterý a čtvrtek od 19 do 20h.
V Libochovicích v pondělí 7.1.2019. Tréninky 1x týdně v pondělí od 17 do 18h.
Ve čtvrtek 31.1. 2019 odpadá trénink v Litoměřicích, děti budou slavit pěkné vysvědčení J
Platby za plavecký výcvik
Každé dítě může navštěvovat plavecký výcvik pouze na základě řádně vyplněné a odevzdané
přihlášky.
Platby je možné uhradit pouze bezhotovostně na účet plavecké školy.
č.ú.: 107-6241100237/0100
zpráva příjemci = jméno dítěte a placené období
Ceník výcviku:
Litoměřice: 400,- Kč/měsíc nebo 1.800,- Kč/pol. (za měsíc únor 2019 až červen 2019)
Libochovice: 750,- Kč/čtvrtletí (za měsíc prosinec 2018 až únor 2019)
Pronájem monoploutve vybraným závodníkům: 1.000,-Kč/pol.
Platba za výcvik (pololetí/čtvrtletí) je nutná do konce měsíce února. Při měsíčních platbách vždy do
15. dne v měsíci. Děti, které nebudou mít v daném termínu zaplaceno, budou z výcviku vyřazeny.

Monoploutve
Od měsíce ledna se uzavírají nové pronájmy na monoploutve. Smlouva o pronájmu se
uzavírá na celé pololetí (šk. rok 2018/19), cena je 1.000,- Kč. Monoploutve budou nabídnuty
dětem, které jezdí na závody, a dětem, které vytipují trenéři na jednotlivých drahách.
Odpovědný trenér: Jirka Háček (+420 606 927 868)
Plavecké pomůcky
Vše, co bude plavec k výcviku dále potřebovat, se dozví u svého trenéra. Potřebnou výbavu je
pak možné zakoupit i u nás.
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PLÁN AKCÍ – LEDEN 2019

Most – závody 1.kolo ČLM

(sobota 26.1.2019)

Pro všechny děti ve výcviku z Libochovic i Litoměřic. Výběr závodníků po dohodě s trenéry
na jednotlivých drahách
Sraz:
S sebou:
Cena:
Vedoucí akce:

na parkovišti u koupaliště v Litoměřicích, čas bude upřesněn dle propozic
věci na plavání, svačinu a pití na celý den, kartičku pojištěnce
startovné - platí klub
Eda Šíf (602 164 311)

Další závody v roce 2019

§
§
§
§
§
§

30.3.

Tábor – 2. kolo ČLM

13.4.

Rumburk – Memoriál

27.4.

Liberec – 3. kolo ČLM

8.6.

Pardubice - 1. kolo DPP

15.6.

Žďár n/S – 2. kolo DPP

22.6.

Přerov – 3. kolo DPP

§
§
§
§
§

12.10.

Litoměřická ploutev

19.10.

Rumburská ploutev

16.-17.11. Finále ligy Mládeže
23.11.

Velká cena Tábora

7.-8.12. Vánoční pohár Most

Účast na závodech u závodních tříd se počítá do celkového hodnocení plavce.
Vysvětlivky:
ČLM = Česká liga mládeže – bodované závody, výsledky jednotlivců se započítávají do ligové soutěže
družstev v rámci Českého svazu potápěčů.
DPP = dálkové ploutvové plavání – závody se odehrávají venku na volné vodě.
Ostatní = závody, kde plavci sbírají zkušenosti a mohou si zaplavat své osobní časy, podle kterých
jsou nasazováni v ČLM (například naše Litoměřická ploutev).
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