
 

 

 

Skuteč Výběr 2021 

Soustředění Skuteč Výběr je pouze pro 

vybrané hráč s ambicemi uspět na národní či 

mezinárodní úrovni, ti kteří splní testovací 

baterii v dubnu/květnu 2021 viz příloha. 

Termín 

7. 8.  – 13. 8. 2021 

Jiné termíny nástupu a odjezdu nejsou 

akceptovány! 

Sobota 7. 8. 2021 - zahájení soustředění - 

14:00 nástup,  15:00 první trénink 

Pátek 13. 8. 2021  - ukončení soustředění 

večeří 18:00, odjezd 19:00 

Doprava 

Na akci se děti dopravují samostatně, 

respektive s rodiči.  

Ubytování 

Ubytování i sportoviště v jednom areálu v 5 

lůžkových pokojích. 

Strava 

V dochozí vzdálenosti, letos na gymnáziu. 

Pitný režim zajištěn celý den. 

Přihlášky 

Nominačním systémem + přijatou platbou 

zálohy. 

  

Městská sportovní hala 

Skuteč 

ČSA 1000 

539 73 Skuteč 

Více na webových stránkách 

https://sportoviste.skutec.cz/sportovni-hala/ 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

Oddíl badmintonu 

TJ Astra Zahradní 

Město 



 

` 

  Vybavení do haly 

 sportovní oblečení na badminton na 

převlečení 2 - 3x denně 

 2 – 3 rakety (vylétání není k dispozici) 

 švihadlo 

 boty do haly 

 guma na cvičení 

 ručník/podložka na cvičení 

 lahev na pití 

 přezůvky 

 zápisník + tužka 

 roller (válec) 

Vybavení na ven 

 boty na ven 2x 

 opalovací krém 

 čepice proti slunci 

 

„Parádně se 

připravíme na 

sezónu 2021/2022!“ 

  

 

Pravidla pro účast na 

soustředění výbraných hráčů 

1. Dobrý zdravotní stav + platná 

sportovní  

prohlídka (platí 1 rok) 

2. Účast na kondičním soustředění 

v červenci 

3. Účast na soustředění Skuteč Open 

nebo jiném před tímto soustředěním 

4. Splněná testovací baterie 

5. Postavení na národním žebříčku 

6. Hráči I. ligy dospělých a účastníci  

MČR dospělých či juniorů mohou  

získat výjimku z pravidel 

 

 

Cena soustředění 

4.500,-Kč – zahrnuje ubytování, pronájem 

sportovišť, trenéry, pitný režim, stravu, 

připojištění 

Záloha: 2.000,-Kč - storno poplatky při 

odhlášení 

2.000,-Kč dva týdny před akcí a později 

1.750,-Kč tři týdny před akcí 

1.500,-Kč měsíc před akcí 

Doplatek: 2.500,-Kč – vše na účet TJ Astra 

ZM dle instrukcí, které dorazí emailem  

Oddíl přispěje na trenéry, míče či 

jakékoliv další náklady nad rámec 

rozpočtu soustředění. 
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Trenérský tým 

Markéta Osičková 

ČBaS, SCM Praha, FTVS, 1. tr . třída, CL 2 

Lee Zii Yii 

Malajsie – v případě, že nebude COVID a 

opatření přijatelná pro její pobyt v  ČR 

 

 

Jan Fiala 

II. tr. třída, Coach Level Two 

 

            

 

 

 

Proč skoro bez mobilního telefonu 

 Prosím pročtete si odůvodnění v propozicích na Skuteč Open! 

Telefony v letošním roce budou mít 

hráči k dispozici POUZE na 1 hodinu poledního 

klidu a prosíme rodiče, aby o veškerých 

problémech, které s nimi řeší,  

informovali trenéry!!! 


