Středočeský svaz stolního tenisu - Komise mládeže (KM)
KM STSST vypisuje pro sezonu 2017/2018 přímou podporu talentované mládeži Středočeského
kraje při splnění daných podmínek.
Kritéria pro hráče
• umístění na republikovém žebříčku dané tabulkou
Umístění na žebříčku ČR

konečný 30. 6. 2017
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1. - 6.

•
•
•
•
•
•
•

nebo

redukovaný 6. 8. 2017

přihláška emailem na adresu KM STSST do stanoveného termínu - 10. 9. 2017
součástí přihlášky je uvedení vybraného a KM STSST schváleného trenéra a přiložení
výsledků (fotokopie) platné sportovní prohlídy (EKG+ zátěžový test), případně jejich
urychleného dodání v případě, že je hráč nemá a bude do projektu schválen
4x měsíčně individuální tréninková jednotka s vybraným trenérem
trénink 3x týdně v klubu
plnění tréninkového plánu a vedení tréninkového deníku
pravidelná docházka a pravidelná účast na republikových bodovacích turnajích
spoluúčast ve výši 50 Kč/ trénink

Kritéria pro trenéry
• přihláška do výběrového řízení do 5. 9. 2017
• licence A nebo B (případně zahájení studia licence B)
• příprava časového plánu a rozvržení tréninků a vedení docházky hráčů
• spolupráce s klubovými trenéry hráčů
• zajištění kvalitního sparingu
• vedení tréninkové dokumentace a její předání předsedkyni KM STSST
• účast na republikových bodovacích turnajích a cílená podpora hráčů
V případě neplnění podmínek může KM hráče vyřadit nebo naopak může zařadit hráče nového
(splňující k 15. 1. 2018 kritéria redukovaného žebříčku).
Podpora se vypisuje na období 17. 9. 2017 – 14. 6. 2018
Přihlášky zasílejte v řádných termínech na email : km@stcstolnitenis.cz.
Seznam schválených hráčů včetně trenérů bude zveřejněn na webu STSST do 12. 9. 2017

V Kladně 29. 8. 2017

Hana Valentová

