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Reprezentační hokejbalový tým U16

Oslovení klubů s prosbou o doporučení talentovaných hráčů
pro jednodenní přípravné campy mládeže U16
Vážení zástupci všech hokejbalových klubů pracujících s mládeží, rádi bychom Vás
oslovili s prosbou o doporučení talentovaných hráčů ročníků narození 1998, 1999 pro
plánované přípravné campy kategorie U16. Možnost doporučení nových hráčů se nevztahuje
na hráče, kteří se již účastní srazů výběru U16 v roce 2013. Je možné doporučit nové hráče,
nebo hráče, kteří dle Vašeho názoru zaznamenali za poslední dobu výrazné výkonnostní
zlepšení, rádi bychom využili Vašich doporučení a pozvali Vámi doporučené talentované
hráče na přípravné podzimní campy.
Hráče výše uvedených ročníků prosím doporučte nejpozději do 15.9.2013 na mail
repreU16@hokejbal.cz nebo komarek@hokejbal.cz. U každého hráče uveďte kromě jména a
příjmení také ročník narození, post (brankař, obránce, útočník) držení hole a stručnou
charakteristiku hráče (např. konstruktivní obránce s přesnou střelou, důrazný ve hře u
hrazení apod.). Každý klub může doporučit maximálně 3 hráče.
Místo konání campů bude zveřejněno po uzávěrce doporučení hráčů. Instrukce a
pozvánka pro hráče bude odeslána klubovým zástupcům v dostatečném předstihu před
konáním campů.
V případě jakéhokoliv dotazu či nejasnosti neváhejte kontaktovat hlavního trenéra výběru.
Za veškeré poskytnuté informace a spolupráci předem děkuji.
Se sportovním pozdravem a přáním mnoha úspěchů za realizační tým kategorie U16 Martin
Komárek.

Kontakt:
Martin Komárek
komarek@hokejbal.cz a repreU16@hokejbal.cz
737 445 481
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