Atletický oddíl TJ Nová Včelnice

Všeobecné informace
Atletika je královna sportu a náš oddíl se jí věnuje úspěšně již
mnoho let. Díky tradici, zkušenosti a v kraji jedinečné infrastruktuře
můžeme všem, kteří se chtějí věnovat atletice, nabídnout výborné
podmínky.
Tréninky
Kluci a holky - základem úspěchu je pravidelný, správný a poctivý trénink. V případě, že máš zájem se
k nám připojit a trénovat s námi, přijď se k nám podívat! Možná, že se nestaneš rovnou mistrem světa
nebo republikovou šampionkou (i když i to se nám občas podaří), ale můžeme společně pracovat na
tom, abys sám sebe překvapil (nebo překvapila).
Naše hlavní tréninky:
Pondělí
17:00 - 19:00
Středa
17:00 - 19:00
Pátek
16:30 - 18:30

všichni (přípravky do 18:30)
všichni kromě přípravky
všichni (přípravky do 18:00)

Trénujeme na atletickém stadionu Josefa Jelínka v Nové
Včelnici vedle základní školy. Další, zde neuvedené tréninky
dle domluvy s trenéry.
Trenéři
Kvalifikovaní a zkušení trenéři jsou garantem úspěchu. Máme víc než deset vyškolených trenérů, kteří
se v jejich volném čase věnují tréninku dětí. Pravidelné úspěchy našich atletů na různých úrovních
(přeborníci kraje, držitelé krajských rekordů, mistři republiky) svědčí o systematické a cílené práci.
Důležité aspekty, jak jsou přátelství, radost ze sportu, účast (tj. olympijská myšlenka) a smysluplné
strávení volného času, jsou vedle sportovních cílů nedílnou součást našich tréninků.
Kontakty na odpovědné trenéry dle kategorie:
Přípravka
9-12 let
Jana Fohlová
Ml. žactvo
13-14 let
Mirek Zikmund
Staří atlety od 15 let
Urs Gysel

stefl-ja@seznam.cz
mirekzikmund@gmail.com
ugysel@centrum.cz

723 638 163
773 566 180
602 710 306

Náš oddíl je zařazen do SpS (sportovní střediska) Českého atletického svazu. Vedoucí SpS je Mirek
Zikmund. Urs Gysel je trenér SCM (Sportovní centrum mládež).
Roční příspěvek
Ani my se neobejdeme bez peněz a provoz oddílu je finančně náročná záležitost. Oddíl hradí cestovní
náklady na závody, startovné pro oddílové a družstevní závody, kupuje materiál, tréninkové a závodní
vybavení, oddílové dresy a pro mladé atlety tretry. Díky podpoře města Nová Včelnice můžeme naše
sportoviště (venkovní, hala a sprinterský koridor) používat zdarma. I tak nám roční příspěvek nepokryje
všechny náklady a jsme odkázáni na granty a sponzorské dary.
Roční příspěvek se platí na dobu školního roku a je stanoven na Kč 2200,- za školní rok 2022/2023.
Adresa
TJ Nová Včelnice
Atletický oddíl
Školní 752
378 42 Nová Včelnice

Email: info@atletikanv.cz
Facebook: AtletikaNovaVcelnice
Internet: www.atletikanv.cz
Předseda AO: Marek Strnad (tel. 724 094 914)

IČ: 42408741
Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 0603059319/0800 (při platbě ročního příspěvku prosím
uveďte do pole „Zpráva pro příjemce“: „AO NVCEL – RP – jméno a příjmení“)
Jsme členem ČAS a tímto zároveň i České unie sportu (dříve ČSTV).
V rámci toho jsou naši členové kryti úrazovým pojištěním.
Podrobnější informace najdete zde:
www.atletika.cz

