Vážení volejbaloví trenéři,
velice nás těší, že jsme opět v Kralupech dostali od Středočeského volejbalového svazu důvěru vést
KCM.
Je čím dál těžší najít vhodný termín pro pořádání výběru i dalších tréninků. Jako výběrové setkání mi
vyšel termín v sobotu 22. října 2022 – jedna skupina dopoledne od 9 do 12 hodin, druhá skupina
odpoledne od 14 do 17 hodin.
Vím, že část družstev má KP starších žákyň v Hořovicích. Ale jsou tam 3 hřiště, tak by mělo být v jednu
hotovo a chvilku po druhé hodině by děvčata i z Hořovic, Kladna, Králova Dvora, SVBC, Příbrami a
Kunic měla dorazit a zapojit se do výběru. Omlouvám se, ale opravdu jsem lepší termín pro první
výběry nenašla.
Poprosím Vás, abyste vybrali ve Vašich oddílech hráčky, které by mohly na konci sezóny jet za
Středočeský kraj hrát volejbal na turnaj krajů, který mimo jiné slouží také jako výběr vhodných hráček
do reprezentace mládeže.
Letos se výběru kraje zúčastní hráčky ročníku 2009 – měly by to být ty nejšikovnější z oddílů, které
jsou především vysoké nebo jinak volejbalově nadané. Z krajských KCM se dále vybírají hráčky do
reprezentace.
Byli bychom rádi, kdyby z každého oddílu aspoň jedna, dvě hráčky přijely. Protože v každém oddílu je
někdo nejlepší, nejšikovnější, s potenciálem. Pokud v oddíle máte vysokou hráčku ročníku 2010, rádi
ji přivítáme také.
Napište mi do 16. října na adresu kubistova1974@gmail.com informace, kolik hráček se za váš oddíl
zúčastní + jejich jméno, příjmení a ročník narození.
Výběr KCM proběhne v tělocvičně ZŠ gen. Klapálka. V 9:00 začne zahájení výběru 1. skupiny, ve
14:00 začne zahájení 2. skupiny.
S sebou: sportovní oblečení a obuv, pití
Ze všech děvčat vybereme cca 30 hráček, se kterými bude dále pracovat.
Další setkání těchto 30 vybraných hráček předpokládáme 26. a 27. 10. (podzimní prázdniny). Od 9 do
16 hodin s polední pauzou na oběd. Víme, že se část děvčat nebude moct zúčastnit z důvodu
rodinných dovolených. Budeme zatím pracovat s těmi, které budou moct přijet, ostatní budou
omluvené.
Další plánované tréninky: soboty 12. 11. a 17. 12.
Na konci prosince jsme většinou zváni na turnaj KCM do Brna předběžně 26. - 28. 12. Zde mají
vybrané hráčky od kraje již vše hrazené (doprava, ubytování i stravování). Většinou přihlašujeme dva
týmy, abychom viděli všechna vybraná děvčata v akci.
Děvčata každoročně v KCM vytváří prima partu. Je fajn, když se pak potkávají na soutěžích KP a
nadále se kamarádí.
V případě, že máte zájem o další informace, můžete mi volat na tel. 775 283 690, nebo napsat na email: kubistova1974@gmail.com
Předem děkujeme za spolupráci a těšíme se na přihlášená děvčata.
Za trenérský tým v Kralupech Jitka Kubištová, David Němec a Martin Himl

