
Pozvánka na Reprezentačné sústredenie 
19. – 20. 3. 2017 – Model 5 ŠTT 
 
Vážení reprezentanti, vážení tréneri a rozhodcovia, 
 
Pozývame Vás na sústredenie reprezentačného tímu, ktoré sa bude konať 19. – 20. 3. 2017  
po MSR v ŠTT v Poprade. 
 
Toto sústredenie je organizované pre reprezentačné páry kategórie Dospelí ŠTT, Dospelí 
10T, Do 21 rokov ŠTT, Mládež ŠTT a PD ŠTT. Počítame s pármi z minuloročnej reprezentácie 
a potencionálnymi finalistami. 
 

Lektori:  Domenico Soale - Taliansko 
  Andrej Shamshurov - Rusko 
 
Predbežný program sústredenia bude zverejnený na tejto stránke, ale môže sa trochu zmeniť 
v závislosti od prihlásených párov. Sústredenie je organizované formou spoločných aj 
individuálnych hodín. Reprezentačné sústredenie bude sprístupnené pre trénerov za denný 
poplatok 30 eur. 
 

Čo je nutné urobiť, aby ste sa sústredenia mohli zúčastniť? 
 
Reprezentanti: 
- vyplnenú záväznú prihlášku (uvedenú na tejto stránke) doručiť na sekretariát SZTŠ, v kópii 
na e-mail: kristina.horvatova@centrum.cz do 8. 3. 2017 – za neplnoletých (do 18 rokov) 
podpíše prihlášku aj zákonný zástupca (sekretariát Vám pošle E-mailom akceptáciu – 
v prípade že do 9. 3. 2017 akceptáciu  neobdržíte – volajte ihneď sekretariát SZTŠ) 
- zaplatiť účastnícky poplatok 50 EUR/osobu na číslo účtu: 1978126658/0200 (do správy pre 
prijímateľa uviesť: repre 2017 Model 5 ŠTT-meno za koho je to platené) 
- fotokópiu potvrdenia o zaplatení priložiť k prihláške 
- dostaviť sa  19. 3. 2017 o 11,00 na Repre 2017 – Model 5 ŠTT 

- absolvovať celé sústredenie od začiatku do konca 
- pri nástupe nadiktovať všetky lieky, ktoré reprezentant v danej dobe užíva vedúcemu 
sústredenia 
- zúčastňovať sa bez výnimky všetkých tréningov a aktivít súvisiacich so sústredením 
- plniť inštrukcie vedúceho sústredenia 
- v prípade potreby uveďte v prihláške doobjednávku ubytovania...meno hotela a cenu 
obdržíte po prihlásení e-mailom spolu s ďalšími informáciami 
- po termíne 8. 3. 2017 nebude prihláška akceptovaná!!! 
 
Tréneri:  
- vylnenú záväznú prihlášku (uvedenú na tejto stránke) doručiť na sekretariát SZTŠ do 8. 3. 
2017, v kópii na e-mail: kristina.horvatova@centrum.cz 

mailto:kristina.horvatova@centrum.cz


- zaplatiť účastnícky poplatok 30 EUR /osoba/deň na číslo účtu: 1978126658/0200 (do správy 
pre prijímateľa uviesť: repre 2017 Model 5 ŠTT-meno za koho je to platené a počet dní 
účasti) 
- fotokópiu potvrdenia o zaplatení priložiť k prihláške 
- dostaviť sa  19. 3. 2017 o 11,00 na Repre 2017 – Model 5 ŠTT 

- plniť inštrukcie vedúceho sústredenia 
- po termíne 8. 3. 2017 nebude prihláška akceptovaná 
- v prípade záujmu o ubytovanie, prosím o nahlásenie vedúcej VÚ do termínu prihlášok 
 
 
SZTŠ hradí reprezentantom stravu (začína obedom 19. 3. a končí obedom 20. 3.) 
a lekcie(podľa vopred stanoveného kľúča), ubytovanie(1 noc z 19. – 20. 3. 2017), cestovné 
preplácané nie je. V prípade záujmu o viac nocí ubytovania (s úhradou vami, priamo hotelu), 
prosím kontaktujte vedúcu Repre Kristínu Horvátovú. 

Verím, že reprezentačné sústredenie pomôže všetkým k zdokonaľovaniu a rozvoju ich 
schopností a pomôže tiež trénerom v ich profesii. Trénerom  a aj reprezentantom želám 
mnoho nových skúseností a odborné debaty.  

Za organizačný štáb Vás pozýva a na stretnutie sa teší 
 
 
     Mgr. Kristína Horvátová  
    II. viceprezidentka SZTŠ – Vzdelávací úsek 

 
 


