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Oslovení klubů s prosbou o doporučení talentovaných
hráček pro přípravné kempy kategorie U16
Vážení zástupci hokejbalových klubů, rádi bychom Vás oslovili s prosbou o doplnění jmen
talentovaných hráček ročníků narození 2004, 2005, 2006, 2007 a mladší pro plánované
přípravné kempy talentovaných dívek kategorie U16. Rádi bychom využili Vašich názorů a
doporučení k práci s perspektivními hráčkami.
Hráčky, které již byly v našem výběru loni, doporučovat nemusíte, počítáme s nimi.
V případě, ale že nám chcete sdělit, jak si vedou u Vás v oddíle, info určitě uvítáme.
Hráčky výše uvedených ročníků prosím doporučte nejpozději do 12. 9. 2019 na email
repredivky@hokejbal.cz. U každé hráčky uveďte kromě jména a příjmení také ročník
narození, post (brankařka, obránkyně, útočnice), držení hole a stručnou charakteristiku hráčky.
Hráčky doporučené již dříve, samozřejmě nemusíte, ty již v evidenci máme.
Místa kempů pro plánované termíny konání akcí U16 budou zveřejněna po uzávěrce
doporučení hráček. Instrukce a pozvánka pro hráčky bude odeslána klubovým zástupcům v
dostatečném předstihu před konáním kempů.
Předběžný plán akcí hráček U16 pro podzimní část roku 2019:

ŘÍJEN 2019 kemp pro hráčky z Východních Čech a Moravy
LISTOPAD 2019 kemp pro hráčky z Čech
V případě jakéhokoliv dotazu či nejasnosti neváhejte kontaktovat hlavního trenéra výběru.
Za veškeré poskytnuté informace a spolupráci předem děkujeme.
Se sportovním pozdravem a přáním mnoha úspěchů za realizační tým kategorie U16, hlavní trenér
Lukáš Grebeníček.
Realizační tým talentovaných dívek U16:
Hlavní trenér: Lukáš Grebeníček, tel: 737 742 807
Asistentka trenéra: Iva Sevaldová, tel: 774 913 225
Asistent trenéra: Jan Tabášek, tel: 721 024 961
Vedoucí družstva: Kateřina Němcová, tel: 733 281 062
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