Určeno: členy SK

INFORMACE K AKCÍM 2022
SOUTEŽE
NÁRODNÍ POHÁRY – pro všechny členy od zelených pásů (postupová soutěž na MČR)
1.kolo
místo bude upřesněno
2.4. dorost, junioři, U21, senioři
3.4. žáci
2.kolo
místo bude upřesněno
28.5. dorost, junioři, U21, senioři
29.5. žáci
3.kolo
místo bude upřesněno
15.10. dorost, junioři, U21, senioři
16.10 žáci
KRAJSKÉ POHÁRY - pro všechny členy od zelených pásů (postupová soutěž na kvalifikační turnaj)
1.kolo
Česká Lípa
10.4. žáci až dorost
2.kolo
Česká Lípa
21.5. žáci až dorost
3.kolo
Liberec
12.11. žáci až dorost
POHÁRY BEGINNERS – pro všechny členy bez pásků, bílé a žluté pásy do 13 let (postupová soutěž na MČR)
1.kolo
2.kolo
3.kolo

Česká Lípa
Česká Lípa
Liberec

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE

10.4.
21.5.
12.11.
dle nominací z KP a NP

Kvalifikační turnaj
místo bude upřesněno
Mistrovství republiky beginners místo bude upřesněno
Mistrovství republiky
místo bude upřesněno

26.11. (nominovaní z KP)
27.11 (nominovaní z PB)
3.- 4.12. (nominovaní z NP a KT)

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
GP Slovenska
Euro cup
VC Maďarska
Polish open

přípravné turnaje
Bratislava
25.-27.3.
Zell am See
28.-29.5.
Budapešť
17.-18.9.
Bialsko Biela
1.-2.10.

SVĚTOVÉ LIGY MLÁDEŽE
Kypr
Chorvatsko
Itálie

od U14 do U18 – nominuje trenérka Piskačová (vyšší výkonnost)
Limassol
29.4.-1.5.
Poreč
1.-3.7.
Jesollo
9.-11.12

(všechny věkové kategorie)
(všechny věkové kategorie)
(všechny věkové kategorie)
(všechny věkové kategorie)

ODDÍLOVÁ SOUSTŘEDĚNÍ
Jarní soustředění
Příměstský letní pobyt
Letní soustředění A
Letní pobyt dětí a mládeže

Bílý Potok p.S.
Liberec
Rokytnice n.J.
Bílý Potok p.S.

12.-19.2.2022
11.-15.7.2022
13.-20.8.2022
21.– 29.8.2022

(od 6 let)
(od 6 let)
(nominuje hl.trenér)
(od 4 let)

MEZINÁRODNÍ CAMPY A NÁRODNÍ CAMPY
možnost účasti i členů mimo reprezentaci (podmínkou člen TmRS). Další možnosti campů ještě nejsou známé.
Budou aktualizovány v průběhu roku
Mezinárodní camp WKF
Národní camp s reprezentací ČR

Poreč (CRO)
Orlík (CZE)

27.-30.6. (Od U10 TmRS )
16.-22.7. (nominuje TmRS- od 10 let)

TRÉNINKY A AKCE TMRS
týká se pouze členů TmRS – (talentované mládeže , členy jsou všichni účastníci MČR 2021 a MČR beginners
2022) Upozorňujeme, že akce TmRS jsou pro členy TmRS povinné a případná neúčast z jiných než zdravotních
důvodů může vést k vyřazení člena z talentované mládeže.
Soustředění a sparing den s rozhodčími Česká Lípa
soustředění s trenéry
Liberec
Přípravné soustředění TmRS před MČR Staré Splavy

6.2. ( 8-15 let)
19.3.(pouze senioři a U21,součást soustředění RR)
18.-20.11.2022 (všechny věkové kategorie)

Informace k tréninkům a dalším akcím obdržíte přímo jako součást dokumentu talentované mládeže 2022
AKCE STÁTNÍ REPRFEZENTACE
Týká se pouze závodníků zařazených v reprezentaci ČR
Všechny akce naleznete na webu ČSKe a v mailech – kalendář akcí jednotlivých úseků
Všechny akce se mohou vzhledem k epidemiologické a organizační situace v průběhu roku měnit.
V současné době se připravují ještě semináře a další aktivity pro členy SK. O tomto bude vždy informováni cca
měsíc před akcí.

Petra Piskačová
předseda RR ČSKe
předseda TmRS LK,KvK,ÚK,HK
předseda SKP

