Nominace na turnaje oblastních výběrů – květen a červen 2014 (Zpč.oblast)
1) Turnaj regionálních výběrů U13 (24.-25.5.Český Krumlov)
Složení družstva:
- Viktora Jan (Sokol Doubravka)
- Mráz Šimon (Sokol Doubravka)
- Hora Jan (B.Hora)
- Šilhan Ondřej (Jiskra Nejdek)
- Hlušičková Nicole (B.Hora)
- Zemková Eliška (Sokol Doubravka)
- Horová Eva (B.Hora)
Doprovod: Jiří Viktora, Petr Hora
Předpokládaný program: odjezd družstva v pátek v podvečer, turnaj v průběhu soboty a nedělního dopoledne (doprava O.Šilhana řešena s rodiči i vedením oddílu).
Pokrytí nákladů: většinu nákladů na dopravu, ubytování a startovné zaplatí Zpč.badmintonový
svaz, každý hráč zaplatí příspěvek 600 Kč.
2) Turnaj RSL (družstva ve složení 2 + 2, kateg. U15, 7.- 8.6.2014 v Č.Krumlově)
Složení družstva: Jan Louda, Martin Kural, Dobiášová a Paurová ze Super Stars Most (na
základě dohody J. Segeče s vedením klubu).
Předpokládaný doprovod: J.Segeč,
Předpokládaný program: odjezd v pátek (hraje se obvykle už minim.jedno kolo soutěže),
turnaj v průběhu soboty a nedělního dopoledne
Pokrytí nákladů: podstatnou část nákladů hradí ZpčBaS, kluci zaplatí příspěvek 1000 Kč,
děvčata požadované startovné (60 Euro), ve kterém je ubytování 2 noci, stravování v sobotu
během dne a v neděli do oběda, pitný režim, míče na turnaj, ceny, vstup do bazénu v pátek a
v sobotu večer. Z prostředků ZpčBaS budou uhrazeny pobytové náklady trenéra (J.Segeč),
jízdné (F.Kural a jedno auto z Mostu).
3) Falco Cup (družstva ve složení 2 + 2, kategorie U15, termín 31.5.-1.6., Liberec)
Složení družstva je v tuto chvíli v jednání
návrh: Jägerová, Raitmayerová, Kokoř, Tichý
Doprovod: Michal Jäger, 1 vedoucí z Aše
Předpokládaný program: odjezd v sobotu ráno, event. pobyt do neděle
Pokrytí nákladů: část uhradí ZpčBaS, každý hráč přispěje částkou 400 Kč.
Prosím hráče a jejich vedoucí, aby potvrdili (stačí telefonicky), že shora uvedené
nominace a podmínky účasti berou na vědomí. Děkuji.
Milada Nováková, tel. 602169692
e-mail: miladanovakova@centrum.cz

