Domácí utkání Národní ligy mužů
Dovolujeme si Vás pozvat na domácí utkání družstva „Muži A“, které hraje už
třetí sezónu třetí nejvyšší soutěž v České republice. Všechna utkání se hrají v
tělocvičně ZŠ Osvobození Pelhřimov.
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Starší žákyně 2006 až 2007
Nábor do družstva: dívky ročníků narození 2006-2007

STARŠÍ ŽÁKYNĚ
sezóna 2020/2021

Kontakty
TJ Spartak Pelhřimov, z.s. – oddíl florbalu
sídlo: Nádražní 1536, 393 01 Pelhřimov
IČO: 49005448
č.ú.:
19-3887200217/0100, v.s.: 068
číslo oddílu Českého florbalu: 2450035
web: www.florbalpe.cz
členská sekce: clen.florbalpe.cz
e-mail: info@florbalpe.cz
facebook.com/SpartakPelhrimov
instagram.com/FlorbalPelhrimov

#jedentymjedencil
#florbalpelhrimov

Mgr. Jiří Kučera – předseda oddílu
Jan Knězů – sekretář a šéftrenér
Ing. Jiří Žák – pokladník
Petr Poduška – vybavení SALMING

tel.: 775 288 006
tel.: 732 777 242
tel.: 602 810 220
tel.: 725 404 167

Město Pelhřimov
podporuje činnost
oddílu florbalu TJ
Spartak Pelhřimov

www.florbalpe.cz
facebook.com/spartakpelhrimov
instagram.com/FlorbalPelhrimov

Vážení rodiče, vážení hráči,
přinášíme Vám informace k sezóně 2020/2021. Oddíl má v letošní sezóně
přihlášeno patnáct družstev v ligových soutěžích.

Starší žákyně: dívky 2006-2007
Všechny tréninky se konají v tělocvičně ZŠ Osvobození v Pelhřimově.
Trenéři: Jan Knězů, tel.:732 777 242, Michaela Opicová, tel.: 725 938 175
PO 15:30–17:00 hod
ST 15:30–17:00 hod
PÁ 14:30–16:00 hod

Z členských příspěvků je hrazeno: tréninky minimálně 3x týdně (pronájem, vybavení,
trenéři, apod.); kompletní pokrytí ligové soutěže (startovné, kauce, licence, dresy,
organizační zajištění včetně bezplatné dopravy autobusem na turnaje a zpět, pořádání
domácích turnajů, výplata rozhodčích); organizační zajištění chodu oddílu; minimálně 1
neligový turnaj po skončení sezóny; oddílové slevy na florbalové vybavení značky
SALMING; volný vstup na utkání A-týmu mužů v celé sezóně.

Členské příspěvky pro starší žákyně: 4.500,- Kč



Pravidelná ligová soutěž
V sezoně 2020/2021 máme do soutěže přihlášeny 1 družstvo starších žákyň.
Družstvo starších žákyň se účastní Ligy Vysočiny starších žákyň, ve které hrají
3 družstva. Během sezóny odehraje 9 turnajů z toho 3 doma v Pelhřimově.
Doprava na turnaje je zajištěna společným autobusem. Utkání se hrají
systémem 3+1 (3 hráčky v poli + 1 brankářka), s pravidelným střídáním všech
dalších hráček přítomných na utkání.

Liga Vysočiny starších žákyň
03.10. Pelhřimov
17.10. Jihlava
14.11. Moravské Budějovice
06.12. Jihlava
10.01. Pelhřimov

Preferujeme placení členských příspěvků bezhotovostním způsobem. Danou částku
složte na účet oddílu florbalu TJ Spartak Pelhřimov. Prosím o úhradu ve dvou splátkách
v obou kalendářních rocích, případně po dohodě možno hradit i měsíčně trvalým
příkazem. Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno a příjmení hráče či hráčky.

číslo účtu: 19-3887200217/0100 variabilní symbol: generuje eos

Tréninky
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Členské příspěvky

do 20. listopadu 2020:
do 20. února 2021:

2.500,- Kč
2.000,- Kč

Florbalové vybavení SALMING – sleva 25%
Oddíl florbalu Spartak Pelhřimov již šestou sezónu úspěšně spolupracuje s florbalovou
značkou Salming. Firma Salming se zabývá kompletním sortimentem pro florbalistu i
brankáře a její výrobky si můžete prohlédnout na stránkách salming.cz nebo na
salmingstore.cz. Firma Salming nabízí všem aktivním hráčům našeho oddílu slevu 25%
z maloobchodních cen.
Petr Poduška, tel.: 725 404 167
e-mail: petr.poduska@gmail.com

Postup při nákupu
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14.02. Jaroměřice n/R.
27.02. Moravské Budějovice
21.03. Jihlava
25.04. Pelhřimov

DŮLEŽITÉ!!!
Zdravotní prohlídky
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku, která má za cíl chránit zdraví
sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní
činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace včetně
českého florbalu jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v
zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.
Detailní informace včetně formuláře pro lékaře naleznete na tomto odkazu:

Odkaz na fanshop: http://www.dvacetjedna.cz/
1) být členem oddílu
2) vybrat si zboží na www.salmingstore.cz
3) kontaktovat Petra Podušku s požadavky
4) dodání zboží, úhrada dle dohody

Povinnost pořádat
V rámci ligové sezóny pořádá oddíl florbalu 11 utkání Národní ligy + další v nadstavbě a
43 celodenních turnajů ostatních čtrnácti družstev. Na všechny tyto akce musí zajistit dle
předpisů Českého florbalu dostatečný počet pořadatelů počínaje dospělým hlavním
pořadatelem přes zdravotnickou službu, časoměřiče, zapisovatele až po podavače
míčků a rovnače mantinelů. Pozice na pořádání jsou odměňovány dle informací na
webu. Pro sezónu 2020/2021 Výkonný výbor oddílu rozhodl o povinnosti každého člena
oddílu od kategorie mladších žáků pořádat 3 akce v průběhu sezóny. Do 20. září 2020
mají všichni hráči možnost se napsat na pořádání utkání či turnajů dle svého rozhodnutí.
Po tomto datu udělá rozdělení zbývajících hráčů na zbývající pozice Výkonný výbor.

https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/cfbu-upozornuje-na-povinne-zdravotni-prohlidky

Daní lidé ponesou odpovědnost za bezproblémové pořádání. Budou tedy mít povinnost
na místě pořádat, případně sehnat někoho, kdo to udělá za ně. Detailní informace na
webu: www.florbalpe.cz/domaci-utkani/rozpis-poradani.html

Doklad o prohlídce prosím předložte trenérovi nejpozději do konce září 2020.

Přihlášky do Tělovýchovné jednoty a Českého florbalu
Prosíme nové členy o vyplnění a odevzdání kompletně vyplněných přihlášek do
Českého florbalu a do Tělovýchovné jednoty Spartak Pelhřimov
dotazy: Jan Knězů, tel.: 732 777 242, e-mail: info@florbalpe.cz

