Zápis z trenérské rady konané dne 31.8.2009
Přítomni: Martin Pološčuk, Oldřich Davídek, Dana Wiehlová, Leona Petráková, Míša Šafrová, Dana Němcová,
Alice Seidlová, Romana Szitová, Markéta Holubová, Tereza Rychetská, Ivana Davídková
Omluveni: Dana Černíková, Dominik Gajdušek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Přivítání, úvod
- zhodnocení soustředění Rumburk – nejúžasnější akce SKP (podařilo se naprosto skvěle skloubit věkový
rozdíl účastníků)
Tréninky
- zahájení nové plavecké sezóny = 7.9.2009 v 17hodin
- přípravka – září, říjen – na šířku
- nové trenérky – Leona Petráková, Dana Černíková, Markéta Holubová, Terezka Rychetská
- rozdělení družstev již vyvěšeno na webu (mohou nastat změny)
- je třeba si trenérsky zajistit zastupitelnost, u družstva jsou vždy min. dva trenéři
Doklady
- na prvních trénincích budou rozdány – informace, potvrzení o zdravotním stavu (trenéři jednotlivých
družstev vyberou nejpozději do 15.10.2009 zpět), termínová listina
- novým adeptům – informace, potvrzení o zdravotním stavu, evidenční list, přihláška do SKP (nutně ihned
evidovat – pojištění Kooperativy) – vybere v prvním říjnovém týdnu Dana Němcová (včetně 2 podepsaných
fotografií)
- nově!!!!! Každý trenér družstva povede docházku – v sešitě!!!
Příspěvky
- opět bude možnost platit přes bankovní účet
- výše příspěvků viz INFO pro plavce, včetně bonusů (účast na LMR 2009)
- byly ujasněny oddílové příspěvky dětí trenérů
Akce, soustředění
- Seminář trenérů – 3.10.2009 Brandýs n/L (přihlášeni: Míša Šafrová, Alice Seidlová, Romana Szitová,
Dana Wiehlová, Leona Petráková, Dana Němcová, Ivana Davídková)
- Valná hromada – 4.10.2009 Brandýs n/L (Ivana Davídková)
- Víkendové plavecké soustředění v Brandýse v termínu 6.-8.11.2009 (pouze družstvo „A“)
Závody
- nominace trenérů (byla dohodnuta – je již vyvěšena na webu) i plavců budou známy s dostatečným
předstihem (mejly, web)
- v informacích pro rodiče bude uveden poslední možný termín odhlášek, který též bude vždy vyvěšen na
webu při info o jednotlivých závodech (za pozdní odhlášky budeme požadovat náklady)
Média, nástěnka
- články do tisku!!!!
- klub má nástěnku, díky nabídce Dany Němcové je tato nástěnka umístěna na jejím obchůdku s plaveckými
pomůckami a dětským textilem (dobrá strategická pozice u tržnice a bazénu) – Dana „musí žebrat!“ o aktuální
zprávy)
Různé
1. pokusit se zajistit člověka, který by se staral o možnost sehnat sponzoring (těžká doba – krize), bez
sponzoringu to zvládneme hodně těžce
2. NÁBOR: písemně je přihlášeno 15 dětí, dalších cca 20 se ohlásilo telefonicky – UFF UFF (někteří určitě
přijdou i bez ohlášení) – to bude porcička!!! MY JI VŠAK ZVLÁDNEME – určitě!
3. pokusit se sehnat vhodnou lokalitu na uspořádání květnového soustředění 2009
4. vzít v potaz zamluvení prázdninového soustředění…. Poslední týden v srpnu – všude plno…
ÚKOL PRO VŠECHNY TRENÉRY do konce září: najít vhodnou lokalitu (nutnost bazén - v blízkosti )

Zapsala : Ivana Davídková

