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kondi�ní soust�ed�ní 
JILEMNICE 2011 

Vážení rodi�e! 
 
Vaše dít� bylo vybráno trenérskou radou na kondi�ní soust�ed�ní Lokomotivy Nymburk.   
Cílem soust�ed�ní není jen zlepšení kondice, rozvoj pohybových schopností, ale i poznání nových 
míst a v neposlední �ad� i prohloubení kamarádství mezi plavci nap�í� I.- III. družstvem. 
 
Pro p�edstavu o soust�ed�ní p�edkládáme rámcový program SC:  
 
Út  25.10. 2011: p�íjezd do Jilemnice, ubytování, seznámení s programem SC 
St   26.10. 2011: dopolední plavecký trénink, ob�d, všesportovní p�íprava dle po�así – atletický  
                           stadion, t�locvi�na, ve�e�e, vycházka, sportovní masáže (teorie + praxe) 
�t  27.10. 2011: podobný program jako ve st�edu + p�ekvapení 
Pá  28.10. 2011: dopolední plavecký trénink, balení, zakon�ení SC a odjezd dom� 
 
Pozn.: soust�ed�ní probíhá b�hem podzimních prázdnin! 
 
P�i sestavování trénink� bude zohled�ován v�k plavc� a jejich výkonnost ����! 
 

Závazné pokyny pro plavce 
 

Termín: 25.10. – 28.10. 2011  
Místo:   Jilemnice 
Vedoucí: M. Hrstka ( tel. 606506758 ), I. �eháková (tel. 604612040 ) 
Doprava: auty rodi�� (promyslete prosím odvoz tam i zp�t) 
             
Za�átek: úterý 25.10.2011 po odpolední tréninku (tj. 19:00hod) 
Návrat:   pátek 28.10.2011 po dopoledním tréninku (tj. 12:00hod) 
 
Ubytování: ubytovna TJ Sokol Jilemnice (50m od bazénu) 
Stravování: restaurace (blízko bazénu) 
Cena : 1000 K� – nutno uhradit hotov� do 21.10.2011 (vybírá tren. Hrstka a �eháková) 
 
Seznam v�cí:  
Plavecký trénink – 2x plavky, plavecké brýle, packy, ploutve, deska, piškot, ru�ník, pantofle 

Suchá p�íprava – obuv a oble�ení na sportování venku i v t�locvi�n�, láhev na pití 

Ostatní:  bat�žek, pyžamo, hygienické pot�eby, oble�ení na ven, oble�ení do ubytovny, v�ci     

                osobní pot�eby, kapesné max. 200 K� 

UPOZORN�NÍ: 
Nedoporu�ujeme dávat plavc�m s sebou cennosti ani drahé p�ístroje (mobilní telefony, aj.), 
za které vedoucí akce v p�ípad� jejich poškození, ztrát� �i odcizení nenese odpov�dnost.  
 
Pokud se Vaše dít� nem�že z vážných zdravotních �i rodinných d�vod� 
zú�astnit soust�ed�ní, je Vaší povinností, neprodlen� informovat vedoucího 
akce.  
  
Po�ádající oddíl si vyhrazuje právo na ur�ení p�ípadných storno poplatk�!                                                                                


