CO SE STAL , CHYSTÁ, DĚJE ???
RYCHLÉ A PŘEHLEDNÉ INFORMACE PRO VÁS !!!
FOTKY Z ČERVNOVÝCH KLUBOVÝCH
AKCÍ NALEZNETE V SEKCI GALERIE ...
WWW.VOLEJBALUSTINADLABEM.CZ

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
VOLEJBALU
S ČVS
► 9.6.2021
BUŘTOSMEČ 2021
TRADIČNÍ
ROZLOUČENÍ SE
SEZÓNOU
► 18.6.2021
PRO PŘÍŠTÍ ROK SI
BLOKUJTE PÁTEK 17.06.2022 !!!
... ABY NIKDO NEMOHL ŘÍCT, ŽE UŽ MÁ
NĚCO NAPLÁNOVANÉHO :-)

PRAGUE VOLLEYBALL GAMES 29.-31.8.2021

Í

ICE
LETN ED
ANTUKA

Jsme registrovaní pro kategorie U19 (2003 a mladší) a U14 (2008 a
mladší). Na turnaj vyrazí 2 družstva po 12 hráčkách.

Dle počasí ještě operativně rozhodneme, zda přespíme ve stanech
nebo budeme dojíždět. Předběžná nominace bude sdělena co
nejdříve, abyste mohli tento termín zohlednit pro vaše plánování.
Detaily sdělí trenéři jednotlivých skupin - Miloš Volf a Jan Moucha.
Budeme rádi, pokud nám pomůžete s dopravou do Prahy.
Více na ... na fb a ig Prague Volleyball Games (čekáme rozlosování)

TRÉNINKOVÉ ČASY & TERMÍNOVÉ LISTINY PRO
SEZÓNU 2021 - 2022
Postupně aktualizujeme údaje pro jednotlivé tréninkové skupiny sledujte web v sekci Družstva
Seznamte se s časy tréninků a rozpisy soutěží pro novou sezónu,
plánujte s námi včas vaše rodinné aktivity :-) děkujeme!

BAZAR S KLUBOVÝM OBLEČENÍM
Nabídněte ostatním rodičům zachovalé klubové oblečení
a sportovní vybavení po vašich dcerách, které již
nevyužijete ...
Vložte inzerát do klubového bazaru ...
https://www.volejbalustinadlabem.cz/bazar-s563CZ
)
NU HODIT :NOVOU SEZÓ
MŮŽE SE PRO

PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY ► 12 - 16 LET TERMÍN 2. - 6. 8. 21
► 6 - 11 LET TERMÍN 9. - 13. 8. 21

Příští týden začínají naše první klubové letní příměstské kempy.
Pestrý program pro starší dívky připravil Miloš Volf a pro mladší
děvčata Martin Šuma. Kemp nebude, jak jsme avizovali, pouze o
volejbalu, v plánu jsou paddleboardy na Miladě, návštěva
olympijského festivalu v Praze, poznávání nových sportů - slackline,
frisbee atd.
Podmínky pro účast na akci naleznete na str. 2 !!!

LETNÍ KONDIČNÍ PŘÍPRAVA
Aby zátěžový skok na soustředění nebyl příliš náročný a abychom
předešli zraněním, pracujeme na fyzické kondici cíleně celé léto
(důležité především pro starší kategorie).
Kadetky & Juniorky
3x týdně 20 minut funkční core
trénink dle rozpisu
prázdninová cyklistika - dle
přítomnosti hráček v Ústí
kondiční týden s T-Clubem
16.-20.8.2021 (TRX, kruhový
trénink, H.E.A.T., bodypump,
badminton, beach)

Starší žákyně
kondiční týden 16.-20.8.2021
na umělém povrchu v
Neštěmicích,
Mladší žákyně & Přípravka
letní sporty a hry dle zadání
trenérů :-)

COVID PODMÍNKY PRO LETNÍ AKCE
NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ MZ ČR KE KONÁNÍ LETNÍCH TÁBORŮ A AKCÍ, VÁM SDĚLUJEME PODMÍNKY ÚČASTI VAŠICH DĚTÍ
NA UVEDENÝCH AKTIVITÁCH.

PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY, T-CLUB
kemp starších děvčat v termínu 2.-6.8.2021 test metodou PCR (ne starší 7
dnů) z důvodu návštěvy olypijského festivalu v Praze ve čtvrtek 5.7.2021
kemp mladších děvčat v termínu 9.-13.8.2021 antigenní test z certifikované
laboratoře (ne starší 3 dnů) nebo test metodou PCR (ne starší 7 dnů) ►
platné i pro kondiční soustředění v T-CLUBu.

SOUSTŘEDĚNÍ RUMBURK
Na pobytových táborech (kromě tzv. bezinfekčnosti a posudku o zdravotní
způsobilosti dítěte) je účast u dětí po dovršení 6 let podmíněna doložením
negativního výsledku preventivního testu na onemocnění covid-19, nejlépe s
termínem co nejblíže odjezdu na akci.
U táborů s délkou konání do 7 dnů – antigenní test z certifikované laboratoře (ne
starší 3 dnů) nebo test metodou PCR (ne starší 7 dnů).

Testy nemusí mít účastníci, kteří doloží:
certifikát (popř. potvrzení) Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo min. 22 dní.
nebo
předloží doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, od kterého uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od
prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, a nemá klinické
známky onemocnění COVID-19.

V PŘÍPADĚ ZMĚNY PRAVIDEL PRO TYTO AKCE VÁS BUDEME INFORMOVAT.

BEZ UVEDENÝCH POTVRZENÍ SE NEBUDE MOCI VAŠE DCERA AKCE ZÚČASTNIT - ZAJISTĚTE SI, PROSÍME, VČAS

AŤ PŘEDEJDEME PROBLÉMŮM !!!

SOUSTŘEDĚNÍ RUMBURK

WWW.SPORTLIFEHOTEL.CZ

SPORTLIFE CENTRUM
LESNÍ 1302/12
408 01, RUMBURK

T

NÁBOR DÍVEK ROČNÍKŮ 2009 - 2015 OTEVŘEN !!!
více na Nábor | Volejbal Ústí nad Labem (volejbalustinadlabem.cz)
Za doporučení předem děkujeme !

Pro dotazy a podněty naleznete spojení na vedení klubu a trenéry na webu:
Kontakt | Volejbal Ústí nad Labem (volejbalustinadlabem.cz)
Sledujte nás na fb a ig Volejbal Ústí nad Labem

VÁS
NA
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NA
TRENÉRY

:-)

