
 

ORGANIZACE U6 + U7 | SEZONA 2017/2018 

 

Vážení rodiče, zde jsou pro vás základní organizační informace k soutěžnímu ročníku 2017/2018 pro kategorie 

U6, U7 | FŠ TŘEBÍČ 

NOVĚ PŘÍCHOZÍ  

• Prosíme všechny nově příchozí, aby vyplnili online přihlášku zde: http://fstrebic.cz/pro-nove-zajemce/  

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ  

• Telefonicky, nebo sms, co nejdříve před tréninkem (ne na poslední chvíli, pokud to jinak nejde) 

TRÉNINKY 

• Pondělí, středa - vždy 16:00 - 17:30 

• Tréninky v případě deště: pondělí - Kubišova, středa - OA Otmarova (vždy 16:00) 

• Na každý trénink – výbava dětí ven i dovnitř 

ORGANIZACE TRÉNINKŮ  

• Dělení dětí na trénincích - starší skupina: 2011 a vybrané děti 2012 

• Mladší skupina: 2012 a mladší 

• Koordinátor kategorií U6, U7: Rostislav Helštýn 

• Trenéři U7: Martin Daněk, Vojtěch Lampíř, Aleš Křeček ml., 

• Trenéři U6: Rostislav Helštýn, Martin Michálek 

TRÉNINKY V ZIMNÍM OBDOBÍ V HALÁCH  

• U6 - 15:00 - 16:15 

• U7 - 16:15 - 17:30 

ZAPOJENÍ RODIČŮ DO TRÉNINKŮ 

• Při organizaci tréninku vítáme každé aktivní zapojení rodiče(ů). Podle počtu dětí a náplně tréninku vždy 

před tréninkem určíme konkrétní zapojení. 

TURNAJE, ZÁPASY  

• Zejména kategorie U7 (2011) se bude v průběhu roku účastnit turnajů nebo zápasů, nominace bude 

vždy oznámena na posledním tréninku před turnajem a na webu 

 

http://fstrebic.cz/pro-nove-zajemce/


 

FORMULÁŘ O ZDRAVOTNÍM STAVU 

• Každý hráč je povinen mít potvrzení o zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem nebo prohlášení o 

zdravotní způsobilosti podepsané zákonnými zástupci hráče 

PŘÍSPĚVKY 

• První měsíc je zdarma na vyzkoušení 

• Poté 200 Kč/měsíc (splatné ve dvou termínech: Do 31.10 za období od 1.8. do 31.12. a za období od 

1.1. - 30.6. do konce 28.2.) 

• Informace k platbám: http://fstrebic.cz/hraci-rodice/#clenske-prispevky 

VŠESPORTÍK  

• Doporučujeme využít služeb Všesportíku (http://www.vsesportik.cz), které zajišťují všeobecnou 

pohybovou průpravu pro jakýkoli sport nebo pohybovou činnost, a který s FŠ spolupracuje 

• Doporučujeme průběžně sledovat náš web www.fstrebic.cz, kde se dočtete novinky, informace o 

změnách, nominace atd. 

• V případě operativních změn budou změny vyvěšeny na webu, a pokud půjde o změnu, která nastane 

v daný den, budeme vás informovat i formou sms (důležitost aktualizací údajů dětí na webu). 

 

Za tým trenérů U6, U7, Rostislav Helštýn 

http://www.vsesportik.cz/

