
Přípravné víkendy STM - Campanus 

23.9.  10:00 – 19:00 Společný trénink týmů 

5.10.   18:30 – 20:30 Trénink týmů sebeobran 

6.10.    9:30 – 13:00 Společný trénink všech členů STM  

           15:00 – 18:00 Společný trénink týmů 

            18:00 – 19:30 Trénink týmů sebeobran 

7.10.   9:30 – 19:00    Společný trénink týmů a sebeobran (povinně pro některé týmy ostatní dobrovolně) 

13.-14.10 – závody a seminář, Brno 

Po předchozí domluvě možno přespat ve vlastních spacácích v centru. 

Všechny tyto akce pro STM zdarma. 

OBHÁJÍME!!!!!!!!!!!!OBHÁJÍME!!!!!!!!!!!!OBHÁJÍME!!!!!!!!!!!!OBHÁJÍME!!!!!!!!!!!!    

 

MČR 

2.-4.11    Možnost secvičovat týmy – seniorské týmy nutnost, Campanus 

9.-11.11. Nymburk (propozice budou na webu)  

Všem nominovaným členům STM, všem veteránům a všem seniorským členům týmů bude proplaceno startovné 
za kategorie týmů i jednotlivců. Dále bude zajištěn kaučovský a rozhodčovský servis. 

Všichni členové STM týmů jsou na MČR na základě smlouvy nominováni automaticky. Juniorské týmy budou 
rozšířeny o státní reprezentanty. Níže jsou uvedeni potencionální členové seniorských týmů. Prosím tyto o co 
nejrychlejší vyjádření k jejich účasti na soustředěních (STM a Velké podzimní), přípravném víkendu a vlastních 
závodech na info@tkd.cz. Na základě těchto informací a výkonů na soustředěních proběhne nominace. 

Senioři – Sammusev, Kabelka, Munch, Matějka, Komrska, Veverka, Novotný, Munghtaiwan, Kaštánek, 
Kapička, Procházka 

Seniorky – Sequensová, Trundová, Picmausová, Syblíková, Paštová, Měřínská, Lacíková, Piwková, Holcová, 
Budská, Šulcová 

Prosím, seberte odvahu a využijte možnost reprezentovat naši školu na vrcholné akci našeho svazu. I když máte 
třeba strach, že nejste dostatečně připraveni nebo odvážní, je to o důvod víc se poctivě připravovat a akce se 
zúčastnit. Věřte tomu, speciálně veteráni/ky a senioři/ky, že přesně Vás potřebujeme. 

Pro nenominované – závod je otevřen všem od zeleného pásku výše ( veteráni/ky od červeného), kdo splní 
nominační kritéria – minimálně 3 dny na Velkém podzimním soustředění a vejde se do počtu závodníků 
vypsaných svazem pro každou školu. Přihlášky na info@tkd.cz. 

Solba nad zlato!!!!!!!!!!!!Solba nad zlato!!!!!!!!!!!!Solba nad zlato!!!!!!!!!!!!Solba nad zlato!!!!!!!!!!!!    


