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Oslovení klubů s prosbou o doporučení talentovaných hráček
a) Juniorek U18
Vážení zástupci hokejbalových klubů, rádi bychom Vás oslovili s prosbou o doplnění jmen
talentovaných hráček ročníků narození 1999, 2000, 2001 a mladší pro plánované přípravné campy
juniorek U18, které se uskuteční v podzimních měsících roku 2016. Rádi bychom využili Vašich názorů a
doporučení k vytvoření skupiny perspektivních hráček s potenciálem dalšího rozvoje v letech budoucích.
Při doporučení hráček Vás prosíme o zaslání seznamu hráček ročníků narození 2002, 2003 a mladších ,
které mají v budoucnu perspektivu zapojení do kategorie juniorek U18.
Hráčky výše uvedených ročníků prosím doporučte nejpozději do 16.10.2016 na mail
zeny@hokejbal.cz. U každého hráčky prosím uveďte kromě jména a příjmení také ročník narození, post
(brankař, obránce, útočník) držení hole, stručnou charakteristiku hráčky a také soutěž, ve které
nastupuje k utkáním. Každý klub může doporučit libovolný počet hráček.
Pro přípravné campy evidujeme v databázi také hráčky Vámi doporučené v rámci jarního
oslovení.

b) Dívek U15
Vážení zástupci hokejbalových klubů, rádi bychom Vás oslovili s prosbou o doplnění jmen
talentovaných hráček ročníků narození 2002, 2003, 2004, 2005 a mladší pro plánované přípravné
campy dívek U15, které se uskuteční v podzimních měsících roku 2016. Rádi bychom využili Vašich
názorů a doporučení k vytvoření skupiny perspektivních hráček s potenciálem dalšího rozvoje v letech
budoucích. Při doporučení hráček Vás prosíme i o zaslání seznamu hráček mladších ročníků nastupujících
v kategorii přípravky a minipřípravky.
Hráčky výše uvedených ročníků prosím doporučte nejpozději do 16.10.2016 na mail
zeny@hokejbal.cz. U každého hráčky prosím uveďte kromě jména a příjmení také ročník narození, post
(brankař, obránce, útočník) držení hole, stručnou charakteristiku hráčky a také soutěž, ve které
nastupuje k utkáním. Každý klub může doporučit libovolný počet hráček.
Pro přípravné campy evidujeme v databázi také hráčky, které se zúčastnily campu dívek U15
25.3.2016 na hokejbalovém hřišti v Pardubicích Svítkově.
V případě jakéhokoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
Za veškeré poskytnuté informace a spolupráci předem děkuji.
Se sportovním pozdravem a přáním mnoha úspěchů jménem KŽ ČMSHb a Reprezentace žen Martin
Komárek a Karel Manhart.
Kontakt:
Karel Manhart
hcslaviapraha.zeny@seznam.cz
777 570 050
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