PLÁN PRÍPRAVY TALENTOVANEJ MLÁDEŽE

- projekt zameranýna na skvalitnenie bedmintonovej prípravy pre kategórie do 13 rokov a do 15 rokov. 
- zatiahnutie viacerých trénerov do tréningového procesu na obohanie ich rozhľadu.
- počas kalendárneho roka budú uskutočnené 4 sústredenia vždy od piatka do nedeľe
- termíny sústredení prvé apríl, druhé jún, tretie september, štvrté november
Tréneri :
- Michal Matejka / hlavný tréner
- Lucia Grenčíková / zapisovateľ, sparing
- Vždy sa vyberie jeden pomocný tréner s menej známeho prostredia napr. / Dolný Kubín, Nižná atď.
Kritéria u-13 :
- prvý štyria chlapci z dvojhry
- prvé štyri dievčatá z dvojhry
- berie sa do úvahy rebríček 1.3.2019,  1.5.2019,  1.8.2019 a následujúci.
Kritéria u-15 :
- prvý štyria chlapci z dvojhry
- prvé štyri dievčatá z dvojhry
- berie sa do úvahy rebríček 1.3.2019,  1.5.2019,  1.8.2019 a následujúci.
- Hlavný tréner má právo vybrať jedného hráča bez rebríčkového postavenia na základe svojho uváženia, alebo v prípade duplovania hráčov v kategóriach.
- Pomocný tréner v prípade ak nemá žiadneho zverenca v danom termíne má právo nominovať jedného hráča zo svojho oddielu. Pomocný tréner dostáva plat ako ostatný tréneri a nemá nárok na dopravné.
Rozpočet:
- počet hráčov 16 až 18 
- počet trénerov, zapisovateľov atď max.  3 osoby
- počet tréningov piatok      2 hod.   od 18:00 do 20:00  
                             sobota     4 hod.   od 9:30 do 11:30 , od 15:00 do 17:00
                             nedeľa  3,5 hod.   od 8:30 do 10:30 , od 12:30 do 14:00
- ubytovanie 2 noci, na osobu 16,50 EUR
- strava        2x raňajky    4,50 EUR
                    2x obed        6,50 EUR
                    2x večera      5,50 EUR
- kurt cena za hodiny       6,00 EUR
- košiky ohraté z medzinárodných majstrovstiev
- odmeny trénerom 20 hodin x 10 eur / hrubom
- každý hráč cestuje na podujatie na svoje náklady
..........................................................................................................................................
Rozpočet prvého tréningu:
- Termín 19.-21.4.2019
- Miesto: športové centrum M-SPORT 
- Tréneri : Michal Matejka, Lucia Grenčíková, Tréner z Dolného Kubína
Hráči u-13:
podľa aktuálneho rebríčka 
1, Suchý Andrej                      	1, Kyselicová Lea
2, Srnec Adam 		2, Václavíková Petronela
3, Hajdu Erik			3, Žiačiková Emma
4, Diro Tadeáš			4, Baumanová Emma
Hráči u-15:
1, Pavlík Richard                	  1, Výbochová Lea
2, Petrovič Peter 		  2, Ivanovičová Johanka
3, Dzurňák Ján			  3, Stašková Ester
4, právo určiť pomocný tréner 4, Michalková Nina 
    opakuje sa Suchý A.
SPOLU 16 HRÁČOV 

Prenájom kurtov 9,5 hodiny x 5 kurtov		285,00 EUR
Ubytovanie 18 osôb x 2 noci				594,00 EUR 
Raňajky 2 krát 18 osôb				162,00 EUR
Obed 2 krát 19 osôb					123,50 EUR
Večera 2 krát 19 osôb					209,00 EUR
Odmeny trénerom 3 x 20hod x 10eur		600,00 EUR
Košíky 8 tub ohratých 
SPOLU							1.973,50 EUR
..........................................................................................................................................






