15. SE nyári jégkorong iskola
Beroun
Időpontok: 2013.január 03 - 09., 2013.június 22 - 29.,

2013.június 29 - július 7. 2013.július 14 - 21., 2013.július 21 - 26.
Iskolák Tomáš Plekanec égisze alatt
Speciális edzések kapusoknak, különálló csoportok felnőtt amatőrök számára illetve női játékosok részére.
Edzések, melyek célja az egyéni képességek fejlesztése (lövés, cselezés, passzolás, korong kezelés),
játékhelyzetek elemzése.
Hangsúly a precíz technikai kivitelezésre, majd a hibák utólagos javítására irányul.
A fő edzők A minősítésűek, illetve főiskolai hallgatók.

LEHETŐSÁG VAN KÉT PROGRAM KÖZÜL VÁLASZTANI:
SZÓRAKOZZ, NE CSAK JÉGKORONGGAL: ára: 350 €-tól
Naponta két jeges edzés + két szárazedzés, az edzésen kívül az iskola alapja az NHL-játék, az összes
résztvevő egy hétre NHL játékossá válik (draft, alapszakasz, play-off, egyéni illetve csoport díjak, ügyességi
versenyek).

KÉSZÜLJ FEL AZ ÚJ IDÉNYRE: ára: 430 €-tól
Ez az edzőtábor nem jégkorong iskola, hanem a szezonra való felkészülés, illetve a játékos klubba való lépése
előtti speciális felkészülés.

SE Edzőtábor egyéni játékosok és csapatok részére Csehországban
SE meccsek és külföldi csapatok bajnoksága Csehországban
Biztosítunk edzéseken, meccseken való részvételt amatőr, gyerek és profi csapatok részére. Elkészítünk mindent a
csapat igényei alapján. Lehetőség nyílik megválasztani a helyszínt, szállás fajtáját, ellátást, utazás hosszát, jegesilletve száraz edzések elosztását. Meccseken illetve bajnokságokon való részvételt, kirándulásokat, sportolási
lehetőségeket biztosítunk.

SE egyéni edzőtáborok Csehországban
Elszállásolás hotelokban vagy homestay formájában, egyéni- és klub edzések, programok a szülők/kísérők részére,
lehetséges az edzéssel egybekötött hosszabb elszállásolás is, de tejeskörű részvét az együttműködő klubok versenyein.

SE/ELGRAFF Nemzetközi jégkorong tryout
2013. május 21 - 26. Nymburk (játékosok kategóriája 1993-1997)
Intenzív edzőtábor, mely fő részét két meccs képezni, melyen részt vesznek külföldi scoutok is (Oroszország, Kanada)

SE NYÁRI NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG
Lehetőség nyílik cseh-, orosz-, francia- és további csapatokkal való konfrontációra.
2013.augusztus.20 - 24 Beroun – Kategória 2000-2001 és 2002-2003 Nevezési díj: 1000 €
A bajnokségot lehetséges edzőtáborral is összekötni.
AZ ÖSSZES ESEMÉNY ESETÉBEN SZÁLLÁST BIZTOSÍTUNK ÉS PROGRAMOT A KÍSÉRŐKNEK (pl.
szülők).

CSEHORSZÁGI AMATŐRÖK BAJNOKSÁGA
9. professzionálisan szervezett bajnokságok amatőr jégkorongozóknak, 6 bajnokság hétvégenként 2013. márius 22 és
2013.április között, (Olomouc, Kopřivnice, Beroun, Trenčín (SR), Plzeň, Nymburk), minimum 5 mérkőzés,
eredmények, statisztikák, aktuális kommentek az interneten, csapatok profilja, érmek, all-stars, mérkőzések játékosai,
…
A BAJNOKSÁGOT ÖN VÁLASZTHATJA, LEHETSÉGES EDZŐTÁBORRAL IS EGYBEKÖTNI.
További információkért vegye fel velünk a kapcsolatot lukasviktor@sportsevents.cz, vagy látogasson el a internetes
oldalra.

www.sportsevents.cz

