
 
Zátopkova 100/2  box 40  160 17 Praha 6-Strahov  Czech Republic       

 

 

 
CENTRÁLNÍ TRÉNINKOVÝ SRAZ  

 
Cíl :                       technicko-taktická příprava - navázání na CTS Teplice (05/21)  
                            randori 
                              monitoring ročníku 2008  
 

 

 

Určeno pro :          sportovci U15 r. 2007, 2008 s licencí ČSJu 2021  
      

 

 

Místo konání:       Sportovní centrum Naparia, Smetanovo nábřeží 2180, Hranice 753 01 
 

 

 

Ubytování:            internát Štřední lesnické školy Hranice  

             
Kapacita:   140 účastníků (127 sportovců + 13 trenérů) 
                             účastnické kvóty pro jednotlivé subjekty jsou stanoveny  
 

 

 

Datum konání:     30.06.2021 → → 04.07.2021 

                             ST odpoledne – NE poledne 
 

 

Sraz účastníků:     30.06. do 16:30 hod / sportovní centrum Naparia 

                             … navazuje 1. trénink (17:00)    
 

 

   

Ukončení TS:  04.07.2021 cca v 13:00 hod (po obědě)   
 

 

 

 

Náklady:               ??,- Kč / osoba / noc 

 
 

Strava:  plná penze  
 

Finanční zajištění:  Náklady na TS jsou hrazeny z prostředků vysílajících subjektů  

                               (RVŽ, KVŽ, kraje, popř. kluby) 
 

 

Doprava:  Tam i zpět individuální. Zajišťují trenéři jednotlivých RVŽ, popř. vysílající  

                   klub / oddíl.  

 

 

 

Trenérské zajištění TS :       vedoucí akce Mgr. Jakub Mareš + trenéři RVŽ, SpS 

 

 

 

Libor Štěpánek & Jakub Mareš 

trenéři výběru ČR U15 

 

ČESKÝ SVAZ JUDO 

CZECH JUDO FEDERATION                  
tel.:       +420 -233 355 280 
fax:       +420 -257 214 265 
E-mail:   sejudo@cstv.cz 
 
 



Podmínky účasti dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

(platné od 8. června 2021 do odvolání)   

 

• RT-PCR vyšetření ne starší než 7 dní → účastník předloží zprávu  

• POC test (antigen) ne starší než 72 hodin → účastník předloží zprávu 

• Očkování (nejméně 22 dní od první dávky) → účastník předloží certifikát 

• prodělání nemoci Covid 19 (180 dní) → účastník předloží lékařské potvrzení 

• testování účastníků na místě – nebude prováděno !! 

• čestné prohlášení o testování ve firmě (poslední test před 72 hod.) 

• čestné prohlášení o testování ve škole (poslední test před 72 hod.)   

 

Plné znění zde: 

Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-
2021.pdf (mzcr.cz) 

 

 

 

Denní program CTS                

  

  

 6:45 / 7:30         kondice – skupina I / kondice – skupina II 
                   

                   7:30 / 8:15         snídaně – skupina I / snídaně skupina II 
                 

                 10:00 – 12:00       dopolední trénink  
  

                 12:30 / 13:30        oběd – skupina I / oběd – skupina II 
                             

                 16:15 – 18:15       odpolední trénink  
                              

                                         18:30 / 19:30        večeře – skupina I / večeře – skupina II 

                        

                 20:00                    osobní volno (možnost individuálního programu dle RVŽ) 
 

                 22:00                   večerka 

 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021.pdf

