Zpravodaj kategorií 2018 – 2012
Naše atletická přípravka je rozdělena na několik kategorií a v těchto skupinách také trénují. V letních měsících to je na stadionu
Míru, v zimních v tělocvičnách. O prázdninách vánočních, zimních, jarních i letních tréninky přípravky neorganizujeme. Pro děti
organizujeme oddílové závody v halové i venkovní sezoně. V letním období příměstské tábory a pro starší jsou určeny i soustředění.
Člen oddílu bez registrace

Atletika hrou začínáme - 12. 9. 2022
•
•
•

Ročníky 2016 -2018
1x týdně 1,5hod
Členský příspěvky 2000kč
Tréninky – 1. skupina pondělí 16 -17,30hod (malá tělocvična gympl*)
Trenéři: Irena Císařová (724 641 975), Antonín Císař (725 459 684), Denisa Nováková

2. skupina čtvrtek 16 -17,30hod (malá tělocvična gympl* )
Trenéři: Lea Doudová (728 133 289), Michaela Skalická, Eva Šarmírová
Rozdělení do tréninkových skupin zveřejníme do 7.9.22 po náborech nových členů.

Atletická minipřípravka začínáme - 14. 9. 2022
•
•
•

Ročníky 2014 – 2015
1 x týdně - 1,5hod
Členský příspěvky 2000Kč
Tréninky – Středa 16 – 17,30hod (velká tělocvična gympl*)
Trenéři: Jitka Gaierova 607 976 080
Markéta Hořejší
Lucie Kutová

Registrovaný člen oddílu

Atletická přípravka – stávající členové začínají 5.9.22 a noví členové si připojí 12.9.22
• Ročníky 2012 – 2013
•
•

2x týdně 1,5hod
Členské příspěvky 3500kč
Tréninky - Pondělí 16 -17,30hod (velká tělocvična gympl*)
Středa 16 – 17,30hod (sportovní hala Kvapilka)
Trenéři: Lea Doudová (728 133 289)
Lucie Smětáková

*gympl = Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor(vstup pro sportovce). Tělocvičny jsou vybírány s ohledem na náplň tréninku, obsazenost jinými
kategoriemi i cenu za pronájem.

Aktuální informace k tréninkům najdete také na www.atletikatabor a FB
Přihlášky: www.atletikatabor.cz od 1. 9. 2022
Členský příspěvek na rok 2022 – 2023 byl stanoven na 3500,- Kč /2000Kč (dle rozpisu kategorií a tréninku) splatný do 15.10 2022.
Při včasném zaplacení dostane každý člen dárek od Atletiky Tábor. Členský příspěvek na druhé dítě činí ½ z částky členského
příspěvku dané kategorie, třetí je v našem klubu zdarma. Při včasném zaplacení dostane každý člen dárek od Atletiky Tábor.
Platba převodem na účet oddílu ČSOB číslo účtu: 412793123/ 0300
variabilní symbol: 01
specifický symbol: DDMMRR, např. 20092001 (datum narození 20. 9. 2001).
text pro příjemce: jméno a příjmení dítěte
Platba v hotovosti:
Stadion Míru od 16:00 – 18:00 pondělí

KONTAKTY
Předseda oddílu atletiky : RNDr.Petr Nývlt Ph.D 725 840 835
Vedoucí SPS: Lucie Šetelíková setyyx@gmail.com
Vedoucí atletické přípravky: Šárka Chládková sarka@chladkova.cz

