JUDO víkend, příměstské soustředění + TORI CUP 2013
Termín:

1. - 2. 2. 2013(pololetní prázdniny Pá+So)
2. - 3. března 2013
28. - 29. 3. 2013.(Velikonoce Čt+Pá)
11. - 12. května 2013
8. - 9. června 2013

V době školního volna, prázdnin, soboty a neděle. Denně 9:00 - 17:00 hod.
Příchod

V pracovních dnech školního volna je možný sraz vedle pošty u hlavního nádraží, ulice
nádražní, u východu od 6. koleje naproti očního optika. příchod již v 8:20 hod, v 8:30 hod odjezd
do tcv. na ZŠ Kotlářskou. Dítě je možné vozit po domluvě přímo na místo konání soustředění
v 8:45 hod, stačí zaslat oznamující sms večer před nástupem.
Ve dnech víkendu platí sraz přímo na místě konání soustředění v 8:45 hod.

Odchod

Vyzvedávat své dítě můžete opět přímo na Kotlářské po skončení programu od 16:45hod.

Místo konání: ZŠ Kotlářská 4, sídlo SK Tori Judo Brno, vstup z ulice Kounicova 28
Pro děti 6-15 let (v případě sourozenců lze věkovou hranici po dohodě s trenérem přizpůsobit)
Program: pod vedením zkušených trenérů. TORI CUP - z každého JUDOvíkendového turnaje budou
ke každému umístění závodníka přiřazeny body, které se po posledním JUDOvíkendu sečtou. Prvních
20 dětí, které vybojují nejvíce bodů, získají na závěr červnového kola mediali. Do celkového bodování o
pohár se každému počítají 4 nejlepší výsledky v turnaji.
09:00

Dopolední trénink

12:30

Klidový režim

Odpolední trénink

16:45–17h

1.den

Judo techniky zem, hry

Oběd

Přednáška pravidel

Judo techniky postoj

Odchod

2.den

Judo přechody, příprava na
turnaj TORI CUP

Oběd

Promítání turnajů
JUDO

Turnaj - finále

Odchod

Kometa

Vyhlášení v 16:20h

Cena: 690 Kč/JUDOvíkend (pitný režim, teplý oběd v restauraci, kvalitní a užitečný program).
Sourozenecká sleva – na každé dítě 50 Kč.
Děti si přinesou s sebou: přezůvky a sportovní oblečení do tělocvičny - kimono výhodou, svačinu dle
potřeby, dobrou náladu a chuť závodit a učit se nové věci.
REZERVACE+přihláška MÍSTA POUZE POMOCÍ SMS na tel.č. 777 89 4224
Do sms uveďte jméno dítěte, ZŠ, termín JUDOvíkendu.
Platba: v hotovosti, ve prospěch č.ú: 248596055 / 0300,
V.S.: vaše tel.č.
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím, jméno dítěte a termín JUDOvíkendu.
Při platbě v hotovosti na tréninku prosíme o přesnou částku.
POZOR!!! Dítě je přihlášeno až po zaplacení příslušné částky. storno poplatek 50 %.

Přihlášku fyzickou+případný doklad o platbě prosíme odevzdat trenérovi ráno v
den nástupu na soustředění.
Tréninky povede Lukáš Hořt, tel.: 777 89 4224, bývalý reprezentant ČR,
9.místo MS 2001,ME 2001, ME 2002, email lukashort@seznam.cz.

--------------------zde prosím ustřihnout-----------------------------------------------------------------------

Přihláška – JUDO víkend - prosíme odevzdat až v den zahájení soustředění.
Termín:

………………………………

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………………………………………
Mobil rodičů : …………………………………………………………………………………………………………………………
ZŠ : ……………………………………………………………… Dítě je zdravotně pojištěno u : ..................................
Potvrzuji, že můj syn/dcera nemá od lékaře nařízené žádné pohybové omezení a bude po výuce:
a) odcházet domů sám/sama
b) vyzvedáván rodiči
Kurzovné nezahrnuje úrazové pojištění.
podpis rodičů____________________

