PLÁN AKCÍ / DUBEN - ČERVEN 2022

ORGANIZACE PLAVECKÉHO VÝCVIKU
LITOMĚŘICE
Výcvik odpadá 14.4. (Velikonoční prázdniny).
Poslední výcvik v tomto školním roce proběhne ve čtvrtek 23.6., a po létě se opět uvidíme
6.9.2022.
Ceník výcviku: 500,- Kč/měsíc nebo 2.000,- Kč/pol. (za měsíc únor až červen 2022)

LIBOCHOVICE
Výcvik odpadá 18.4. (Velikonoční pondělí).
Poslední výcvik v tomto školním roce proběhne 30.5., a po létě se opět uvidíme 5.9.2022.
Ceník výcviku: 900,- Kč/čtvrtletí (první platba za měsíc prosinec 2021 až únor 2022, druhá
za březen až květen 2022)

PLATBY
Přijímáme pouze bezhotovostně na účet plavecké školy: 107-6241100237/0100 (zpráva
příjemci = jméno dítěte a placené období).
V případě zájmu o doklad k uplatnění u zdravotní pojišťovny kontaktujte Terezu na email
t.hackova1@gmail.com.
Pozn.: Platba za výcvik (pololetí/čtvrtletí) je nutná do konce měsíce března. Při měsíčních
platbách vždy do 15. dne v aktuálním měsíci. Děti, které nebudou mít v daném termínu
zaplaceno, budou z výcviku automaticky vyřazeny. Cena výcviku je fixní, nekrátí se podle
docházky.
Platba za pronájem monoploutve vybraným závodníkům (1.000 Kč/pol.) na základě
komunikace rodičům probíhá na účet 35-7876430277/0100 (zpráva příjemci = jméno dítěte
+ monoploutev).

PŘIHLÁŠKY
Děti pokračující ve výcviku nemusí odevzdávat novou přihlášku, údaje převádíme
z posledního období.
Nové děti mohou navštěvovat plavecký výcvik pouze na základě řádně vyplněné a odeslané
elektronické přihlášky (k dispozici i na webu www.1tps.cz), bez ní bude každé dítě, po první
zkušební hodině, vykázáno z výcviku.
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Nezapomeň...
....na bazén potřebuješ plavky, ručník, mýdlo, plavecké brýle, plaveckou čepici, pantofle
a nesycený neslazený nápoj. Více se můžeš mrknout tady na našem webu.
Vše, co budeš k výcviku dále potřebovat, se dozvíš u svého trenéra. Potřebnou výbavu je pak
možné zakoupit přímo u nás.

TERMÍNOVÁ LISTINA ZÁVODŮ
●
●
●
●
●
●
●
●

22. 1. 2022, 1. kolo ČLM - Most -> zúčastnili jsme se a obdrželi 1x 2. místo v dívčím
závodu a 1x 3. místo v závodu štafet
5. - 6. 2. 2022, Žďárský gumák -> nezúčastnili jsme se
12. 3. 2022, 2. kolo ČLM - Tábor -> zúčastnili jsme se
2. 4. 2022 - závody Rumburk
30. 4. 2022, 3. kolo ČLM - Liberec
27. - 29. 5. 2022, MČR jednotlivců - Pardubice
11. 6. 2022, 1. kolo v DPP, 4. kolo ČLM - Liberec
18. - 19. 6. 2022, 2. kolo v DPP a MČR v DPP - Velké Dářko

Účast na závodech je možná pro registrované závodníky ve výcviku. Výběr a nominace budou
provedeny trenéry na jednotlivých drahách a to vždy cca 1-2 týdny před konáním závodu na
základě detailních propozic od pořádajícího klubu. Informace budou rodičům vybraných
závodníků zaslány na e-mail.

Všeobecné informace k závodům
Účast na závodech u závodních tříd se počítá do celkového hodnocení plavce, která je
rozhodující pro kvalifikaci na mistrovství republiky (MČR).
Termínová listina a zpracování výsledků je k nalezení na adrese https://polistime.cz/
Informace ze Svazu potápěčů pak na https://www.svazpotapecu.cz/
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.
MČR = Mistrovství České republiky v ploutvovém plavání - kvalifikace se počítá na základě
výsledků dosažených na závodech ČLM
Ostatní = závody, kde plavci sbírají zkušenosti (například naše Litoměřická ploutev) a
mohou si zaplavat své osobní časy, podle kterých jsou nasazováni v ČLM.
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PLÁNOVANÉ AKCE

Výlet na laser game

(sobota 9. 4. 2022)

Výlet na laser game v Praze, cestou krátký pěší výlet.
Přihlášky:
Cena:
Sraz:
S sebou:
Vedoucí akce:

nejdéle do 5.4. zde, minimální kapacita pro konání je 6 dětí
750 Kč (doprava, vstupné)
v 9:00 na koupališti v Litoměřicích, návrat kolem 15:00 (děti rozvezeme)
sportovní obuv, oblečení dle počasí, svačinu a pití na celý den, kartičku
pojištěnce
Jirka Háček (606 927 868)

Velikonoční traverz

(sobota 16. 4. 2022)

Zahájení potápěčské sezóny pro potápěče a všechny děti ve výcviku.
Sraz:
Program:
Vedoucí akce:

v 10:00 hod. v Doksanech u jezu (50.454547 N, 14.1622406 E)
splavání části řeky Ohře ve vodě nebo na lodích, opékání buřtů, pivo,
limonáda, hry a soutěže; konec cca ve 14:00 hod.
Eda Šíf (602 164 311)
Účastníci, kteří si chtějí půjčit neopren či jiné vybavení, případně jet na
lodi, nebo potřebují odvoz, ať se nejdéle do 12.4. ozvou Edovi!

Brigáda na pozemku

(neděle 10. 4. 2022)

Zahájení venkovní sezóny, pokračování v přípravě prostoru pro využití při výletech,
soustředěních, táborech a jiných volnočasových aktivitách.
Sraz:
Program:
Vedoucí akce:

v 9:00 hod. na výcvikovém pozemku naší 1.TPŠ plavecké školy u
Píšťanského jezera v Žernosekách, kousek od CS Betonu
smontování postelí, usazení jímky, natírání domečku a kontejneru,
přeskládání pneu + běžná údržba (vhodné pro kluky i holky, velké i malé).
Kdo máte aku šroubovák, vezměte ho s sebou :)
Eda Šíf (602 164 311)
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Závěrečná aneb ukončení školního roku

(úterý 28. 6. 2022)

Zakončení plavání ve školním roce, zhodnocení úspěchů a rozloučení před létem pro všechny
děti ve výcviku i jejich rodiče a přátele klubu.
Sraz:
Program:
Vedoucí akce:

v 17:00 hod na parkovišti litoměřického koupaliště, akce se koná v areálu TJ
Slavoj Litoměřice (horolezci)
společně zakončíme školní rok 2021/2022, posedíme, zahrajeme si nějakou
hru, a dáme si něco dobrého
Jirka Háček (606 927 868)

Letní výcvikový tábor

(ne 31. 7. - ne 7. 8. 2022 )

Pro všechny děti ve výcviku. Suchá i mokrá sportovní příprava, hry, zábava. Vhodné pro děti
starší 6 let.
Přihlášky:
Cena:
Místo konání:
Vedoucí akce:

nejdéle do 20.6. zde, maximální kapacita 20 dětí
3.500 Kč (ubytování, stravování, vstupné na výlety)
ostrov na Píšťanském jezeře u Litoměřic / výcvikové středisko plavecké
školy (bude upřesněno)
Jirka Háček (606 927 868)
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