DŮLEŽITÉ INFORMACE K SEZÓNĚ

Kontaktní informace:
Vedoucí družstva – Matěj Špalek; spalek@olympflorbal.cz; 773 476 141
Generální manažer – Jan Šik; Sik@olympflorbal.cz 724 052 617
Šéftrenér mládeže – Jakub Krise; Krise@olympflorbal.cz 721 284 488
Objednávky vybavení – Gabriela Šiková; Sikova@olympflrobal.cz 602 586 695

Sekretariát:	Sokol Michle (2.patro – vchod nalevo od schodů) Pod Stárkou 36 - Praha 4.
Pokud budete potřebovat něco – zpravidla vyzvedávání objednávek či „vyřizování papírů“ - na sekretariátu, je lepší se u Honzy Šika informovat předem, kdy tam bude někdo k zastižení.

Číslo týmového účtu: 22235222/2010
Příspěvky se platí pololetně podle počtu tréninků, stejně, jako minulý rok. Pokyny k platbě Vám dorazí emailem.
1 trénink – 2500; 2 tréninky – 3000; 3 tréninky – 3500 (pokud máte zaplaceno 3x týdně, případný další trénink se už nedoplácí. Např. pokud byste se účastnili individuálních tréninků) 

Adresy tréninkových hal:
Sokol Michle – Pod Stárkou 36, zastávka Pod Jezerkou
TJ Bohemians/Hagibor – Izraelská 3, Praha 10 Želivského

Vybavení na tréninky:
Pevná sálová obuv (non-marking), vhodná florbalová hůl (poradí trenér), sportovní oblečení (čisté tričko a ponožky/štulpny na převlečení na každý trénink) a samozřejmě dobrá nálada a chuť na sobě pracovat a sportovně se posouvat

Administrace:
Potřeba odevzdat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu. Lékařský posudek je platný rok a nejedná se o stejný formulář, který lékař vyplňuje na tábory, školy v přírodě apod. Ostatní přihlášky byste měli mít už všechny vyplněné.


Pár pravidel, které bychom rádi v klubu dodržovali – ke spokojenosti všem – hráčům, vám rodičům, trenérům, ale i rozhodčím, pořadatelům a všem florbalovým nadšencům!

PRAVIDLA RODIČ – věřím, že většinu už stejně děláte, ale i tak pro inspiraci 😊
	Dítě ve sportu pozitivně podporuji a snažím se mu vytvořit prostředí, ve kterém bude mít zájem na sobě pracovat. (Umožňuji mu chodit pravidelně na tréninky a zápasy,…)

Na zápasech slušně fandím a vyvaruji se komentování výkonu rozhodčích a pořadatelů – jsou to taky jen lidi a může se stát, že pískají nebo pořádají třeba první sezónu, zápas.
Chci se aktivně zapojit do kolektivu – stejně jako je důležité, aby děti měly svůj kolektiv, tak by se měli znát i jejich rodiče navzájem. Může to pak ulehčit logistiku na zápasy/tréninky, kdy se rodiče střídají v doprovodu dětí, a navíc to vytváří i na turnajích pocit týmové sounáležitosti. Těšíme se na Fanklub :)
Aktivně komunikuji s hlavním trenérem v průběhu sezóny a co nejdříve hlásím jakékoliv změny, co se týkají tréninků nebo zápasů.
Pokud mi není něco jasné, tak se nebojím zeptat.

PRAVIDLA HRÁČ – ideálně vylepit, třeba nad psací stůl 😊
	Pravidelně se účastním tréninků a zápasů.

V případě, že se tréninku/zápasu nemůžu zúčastnit, včas se trenérům omluvím.
Chovám se slušně – to, že znám v týmu nejvíce sprostých slov neznamená, že jsem největší frajer.
Ke spoluhráčům a trenérům se chovám tak, jak bych chtěl, aby se chovali ke mně. 
Pokud mám se spoluhráčem nějaký problém, snažím se ho aktivně, ale slušně, vyřešit buď sám nebo za pomoci trenéra či jiné dospělé osoby.
Na tréninky a zápasy nosím týmové oblečení.
Na tréninku makám vždy na 100%.
Na tréninky a zápasy chodím s předstihem, abych se na ně stihl připravit.
Stejně jako na tréninku, tak makám i ve škole.
Dodržuji rozumnou životosprávu. Před tréninkem a v průběhu turnaje se necpu brambůrky, na tréninku nelemtám kolu, ani jiné sladké pití, ale vodu.



NOMINACE NA ZÁPASY
Soutěž mladších žáků rozdělena na 2 úrovně, v každé soutěži máme 1 družstvo, tj. z mlžů A budu skládat 2 týmy:
Liga mladších žáků – tým Zeus
Přebor mladších žáků skupina A – tým Poseidon
https://www.ceskyflorbal.cz/souteze/ostatni-kose/liga-mladsich-zaku-skupina-3
https://www.ceskyflorbal.cz/souteze/ostatni-kose/prebor-mladsich-zaku-skupina-3
Na těchto odkazech naleznete více informací. Jeden tým hraje v sobotu a druhý v neděli. Nicméně oproti minulému roku jsou zde i herní dny, kdy oba týmy hrají ve stejný den. Pořadí se různě mění. 
O tom, koho chci vzít na áčko rozhoduje několik faktorů, nejen jejich florbalová dovednost. V potaz také beru účast a přistup k tréninku, včasné omluvy z tréninků, celkové chování ke spoluhráčům. Nicméně to, že někdo hraje za béčko tak určitě neznamená, že bude hrát celou sezónu v béčku. Spousta dětí má období, kdy stagnují a kdy naopak výkonnostně vystřelí nahoru, takže je to jen o přístupu kluků a v dlouhodobé práci.  V mladších žácích ještě nejsou pevné soupisky, proto nominace na zápasy bude probíhat následovně: 
Víkend před turnajem Vám pošlu SMS, kvůli potvrzení účasti. Pokud budou hrát týmy v jiný den, nebudu psát konkrétní den, protože týmy chci skládat až když budu vědět, kdo z hráčů je k dispozici. Do neděle do večera mi, prosím, dejte vědět, jak to s Vaší účastí vypadá. Poté Vám v pondělí napíšu, který den a kde se bude hrát. I když budete vědět, že třeba jeden den nemůžete, tak mi to také, prosím, dejte vědět, ale nemohu slíbit, že Vám budu moci vyjít vstříc. 
Starší žáci
V této sezóně máme přihlášený tým v kategorii starších žáků pouze pro mladší žáky – Je to tým Poseidon, stejný systém, jako když byli ještě elévové a jezdili na mladší žáky 3+1. Tým je primárně určen pro hráče 2008, nicméně se do něj mohou dostat i kluci 2009, pokud na sobě budou pracovat. Jedná se o vhodnou herní nadstavbu pro kluky – více těžkých zápasů. Opět týden předem budu zjišťovat kdo je k dispozice a poté udělám nominaci a pošlu Vám informace. 
ROZPIS TURNAJŮ,
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/regiony/phasc/souteze/kosove-souteze
Na tomto odkazu lze stáhnout rozpis všech kategorií. Stačí si najít příslušnou soutěž (přebor nebo liga mladších žáků, POZOR neplést s mladšími žáky 3+1) a stáhnout si rozpis přes záložku PŘEHLED TURNAJŮ. (přebory jsou rozděleny, oba naše týmy jsou ve skupině A)
Za rok se hraje 12 kol, např. 1. kolo Ligy je 20.9. neděle, dále v tabulce uvidíte, který tým turnaj pořádá a v jaké hale. Nicméně jak týmy cestují mezi koši, tak je potřeba si zjistit, v jakém koši kluci zrovna jsou.



Prague Games
je mezinárodní mládežnický turnaj. Po úspěšném premiéře našich kluků, co hráli tento rok bych rád naší účast zopakoval. Hraje se o prázdninách, zpravidla 2. týden v červenci. Bude realizován formou příměstského kempu, kdy se s kluky ráno sejdeme v Michli a budeme společně jezdit na zápasy, které jsou různě po Praze. Před koncem kalendářního roku Vám dám bližší informace, jak to bude probíhat. Prosím, zapište si tento termín, aby se Vám nekryl s dovolenou – pro kluky to bude veliká zkušenost, o kterou je škoda přijít.
Soustředění
Jakmile bude znám termín, rozešlu Vám jej prostřednictvím SMS. Prosím, neotálejte poté s přihlašováním. Zároveň, prosím, vezměte na vědomí, že soustředění je každoroční důležitá akce každého sportovce. Nejenom že mají možnost se znovu dostat k florbalkám a připravit se na další sezónu, ale jedná se o důležitou stmelovací akci. Kromě soustředění máme v plánu i příměstské kempy určené pouze pro závodní hráče.


