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Oslovení klubů s prosbou o doporučení hráčů
pro přípravné campy talentované mládeže kategorie U14

Vážení zástupci hokejbalových klubů, rádi bychom Vás oslovili s prosbou o doplnění jmen
talentovaných hráčů ročníků narození 2004, 2005 a 2006 pro plánované přípravné campy talentované
mládeže kategorie U14. Rádi bychom využili Vašich názorů a doporučení k vytvoření skupiny
perspektivních hráčů s potenciálem dalšího rozvoje v letech budoucích.
Hráče výše uvedených ročníků prosím doporučte nejpozději do 17.9.2017 na mail
campU14@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 6 hráčů.
Místa campů, pro plánované termíny konání akcí U14 budou zveřejněna po uzávěrce doporučení
hráčů. Instrukce a pozvánka pro hráče bude odeslána klubovým zástupcům v dostatečném předstihu
před konáním campů.
Předběžný plán campů talentované mládeže hráčů U14 pro podzim roku 2017 (termíny mohou doznat
změn):
26.10.2017 bude doplněno
27.10.2017 bude doplněno
29.10.2017 bude doplněno
17.11.2017 bude doplněno
3.12.2017 bude doplněno
V případě jakéhokoliv dotazu či nejasnosti neváhejte kontaktovat členy realizačního týmu campů
mládeže.
Za veškeré poskytnuté informace a spolupráci předem děkujeme.
Se sportovním pozdravem a přáním mnoha úspěchů za realizační tým kategorie U14 Martin Komárek a
Ondřej Almaši.
Kontakt:
Martin Komárek
campU14@hokejbal.cz
773 781 132
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