Vážení sportovní přátelé,
KM ČAST ve spolupráci s Krajskými svazy stolního tenisu pokračuje v činnosti dalšího
stupně projektu ČAST Hledáme budoucí olympioniky, projektu vyhledávání a podpory
talentované mládeže - tzv. Regionální výběry, kdy tzv."region" je složen ze 2 krajů (PH+SC,
PN+KV, UL+LI, JC+VY, HK+PA, JM+ZL, OL+MS).
Projekt je určen pro děti ve věku 7 - 9 let (v sezóně 2016/2017 ročníky 2007 - 2009) a pro
jejich trenéry.
Cílem projektu je:
1. ukázka moderních trendů v tréninku dětí
2. zlepšování herních dovedností hráčů pomocí zásobníku míčků
3. zkvalitnění tréninkového procesu dětí
4. vytvoření jednotného tréninkového systému
5. vyhledávání a případná podpora talentované mládeže
Aktivity v rámci tohoto projektu budou organizovány formou dvoudenních tréninkových
kempů (víkendy), a to jeden v první polovině sezóny a další v druhé polovině sezóny.
Hlavním trenérem Regionálních výběrů bude pan Pavel Steffek, trenér ČAST pro
talentovanou mládeže.
V letošní sezóně bude tento stupeň projektu HBO sloužit též k vyhledávání a výběru
talentovaných hráčů, kteří budou v další sezóně (případně též v sezóně probíhající) zařazeni
do celostátních kempů HBO. Počínaje sezónou 2017/2018 již nebude organizován výběrový
kemp na začátku sezóny, místo kterého bude organizován klasický třídenní kemp pro
kategorii nejmladšího žactva.
Termíny kempů:
15. - 16.října 2016 - Ústecký kraj / Liberecký kraj - Děčín
22. - 23.října 2016 - Zlínský kraj / Jihomoravský kraj - Vsetín
5. - 6.listopadu 2016 - Praha / Středočeský kraj - Praha
12. - 13.listopadu 2016 - Vysočina / Jihočeský kraj - Polná
26. - 27.listopadu 2016 - Moravskoslezský kraj / Olomoucký kraj - Havířov
3. - 4.prosince 2016 - Královehradecký kraj / Pardubický kraj - Dobré
17. - 18.prosince 2016 - Plzeňský kraj / Karlovarský kraj - Plzeň
18. - 19.února 2017 - Praha / Středočeský kraj
1. - 2.dubna 2017- Ústecký kraj / Liberecký kraj - Liberec
8. - 9.dubna 2017 - Plzeňský kraj / Karlovarský kraj
29. - 30.dubna 2017- Zlínský kraj / Jihomoravský kraj - Vsetín
13. - 14.května 2017 - Královehradecký kraj / Pardubický kraj - Dobré
17. - 18.června 2017 - Jihočeský kraj / Vysočina - Vyšší Brod
Termín pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj a místa konání zbývajících kempů v
2.polovině sezóny budou určeny dodatečně.
Děkuji za Vaši spolupráci.
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Martin Linert
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