
T R É N I N K O V Ý   P L Á N na  prosinec
RTC  2018 – 2019 dorost,žactvo

Cíl: Zakončení přípravného období specializovanou technickou přípravou na sněhu.
       Pokračovat systematcky v přípravě na závodní období.
Tréninkové metody: technický výcvik běžeckých   způsobů,

Upevňování technické úrovně.Rozvíjení vytrvalost v jízdě nízkou intenzitou  
prokládanou zvýšenou rychlost  ormou soutěží.

Tréninkové prostředky : lyže

ÚT 4.12.  Gymnastka – sokolovna
ČT 6.12.  Běh-30´, RS – 30´,. Hra -30´, strečink -15´

Soustředění Příchovice 
Odjezd  v pátek 7.12.2018 v 16 hod.,domluvit odvoz , jinak sraz na místě-Jičínská chata

do 17 hodin. Pobyt začíná večeří.
Ukončení pobytu ve středu 12.12.2018 obědem.

Cena pobytu : 1.500,-Kč    (100,-Kč na pobytový den každému , poskytne lyžařský oddíl)  

Výbava a výstroj : lyžařská výbava,oblečení na lyže,oblečení na pobyt na chatě,rezervní 
prádlo,rukavice,čepice,ponožky,případně sušák do bot,hygienické propriety,obuv,ve které
je možné běhat,pyžamo ….
Přihláška a platba ve čtvrtek 6.12. na tréninku.

Program bude zveřejněn na chatě – počítej s dvou až tří ázovým tréninkem.
Pobyt se týká všech sportovců .Délka pobytu přípravky podle uvážení rodičů.Rozhodně 
alespoň od 7.do 9.12.2018.
ČT 13.12.  TVO   ( tréninkové volno)
SO 15.12.  Výjezd za sněhem
NE 16.12.  Výjezd za sněhem
ÚT 18.12.  Lyže – Krásná ? nebo U kříže ? – sleduj vzkazovníček
ČT 20.12.  Lyže – Krásná ? U kříže ?         dtto
SO 22.12  lyže – buď Krásná ? nebo U kříže ? nebo výjezd za sněhem
NE  23.12. lyže – zdobení stromku,předání drobných dárků mezi sebou-sraz v 10 hod.
PO 24.12  TVO - 
ÚT 25.12. TVO – Vánoční svátek
ST 26.12. TVO – Vánoční svátek
ČT 27.12.  Lyže – v 10 hod. U kříže?Krásná?

Od poledne – od 15 hod. U kříže?.Krásná?
PÁ 28.12.  Lyže – odpoledne – od 15 hod –U kříže?,Krásná?
SO 29.12.  Lyže – dopoledne od 10 hod. U kříže?,Krásná?

Odpoledne od  15 hod. –U kříže? Krásná?
NE 30.12. Lyže –dopoledne od 10 hod.-U kříže? Nebo Krásná?
PO 31.12. Lyže –Silvestrovský závod v maskách-přebor oddílu (medaile,diplom,ceny)

Start závodu v 15 hodin – U kříže?nebo Krásná?
A teď do závodní stopy. Vláďa.


