ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE
___

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, Česká republika
________
_____________
tel.: 242 429 260
e-mail: cgf@gymfed.cz
tel.: 233 017 434
www.gymfed.cz

POZVÁNKA
NA SRAZ REPREZENTAČNÍCH VÝBĚRŮ SENIOR A JUNIOR PRO MISTROVSTVÍ EVROPY 2020 - č.10

Termín konání: 12.-13.9.2020
Místo: gymnastická hala TJ Bohemians Praha, Slovenská 2, Praha 10
Realizační tým národní reprezentace pro ME 2020:
Ing. Petr Gryga
předseda Technické komise TeamGym ČGF
Ing. Michal Šotola
sportovní manažer ČGF
John Erik Salte
trenér české juniorské a seniorské reprezentace ME 2016 - 2020
Mgr. Tereza Krakovská
trenérka české juniorské a seniorské reprezentace ME 2014 - 2020
Kristýna Čermáková
trenérka české juniorské a seniorské reprezentace ME 2018 - 2020
Program:
Sobota 12.9. 12:00 – 12:30 Příjezd a registrace účastníků
12:30 – 12:40 Zahájení, organizační záležitosti
12:40 – 15:30 Praxe v tělocvičně
15:30 – 16:00 Pauza (bude upřesněno dle potřeby)
16:00 – 18:00 Praxe v tělocvičně
Neděle 13.9. 08:00 - 11:30 Praxe v tělocvičně
11:30 - 13:00 Oběd (ve vlastní režii)
13:00 - 15:00 Praxe v tělocvičně
15:00 – 15:30 Závěrečné informace, Q&A
Ubytování: zajišťují si účastníci sami, na vlastní náklady
Stravování: zajišťují si účastníci sami, na vlastní náklady
Podmínky účasti:
-

-

potvrzení (ne starší než 3 dny), že účastníci jsou zdrávi a nepřišli během 14 dní do styku s
osobou, která vykazovala příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel,
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); u účastníků mladších 18 let musí být potvrzení
podepsáno zákonným zástupcem
trenéři 18 let a starší, aktivně se podílejí na přípravě pro ME TeamGym
nominovaní členové širšího reprezentačního výběru Senior a Junior
gymnastky do 18 let vždy v doprovodu trenéra či předem určené odpovědné osoby starší 18 let

Opatření vzhledem předpokládané situaci během konání srazu:
-

-

bude povolen vstup pouze osobám bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému
infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a jež
nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření.
před vstupem na sportoviště provedou příchozí dezinfekci rukou – odpovídají jednotliví trenéři
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tel.: 233 017 434
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700 Kč za každého člena širšího reprezentačního výběru (gymnastka), trenéři zdarma,
převodem na účet ČGF nejpozději do 10.9. (č. účtu: 1724809504/0600, GE Money
Bank, variabilní symbol: 11, konstantní symbol: 0558)

Upozornění: Účast nenominovaných gymnastek není dovolena, rovněž tak účast trenérů jiných
oddílů, než ve kterých jsou nominované gymnastky registrovanými členy
Registrace: do 8.9. https://goo.gl/forms/DTNusxj9tqFyphGl2
Ing. Petr Gryga, předseda TK TeamGym

________________________________________________________________________________________________
Sportovní gymnastika-Skoky na trampolíně-Moderní gymnastika-Akrobatická gymnastika-Aerobik-TeamGym-Všeobecná gymnastika

