Univerzum pétanque club, Hohenlohe petangový klub a Žilpek
vás pozývajú na

5. medzinárodný letný tréningový kemp detí a mládeže

CAMP SLOVAKIA 2016
29. – 31. august
Kaštieľ Kočovce, Slovensko

Účastníci
Pozvané krajiny: Anglicko, Belgicko, ČR, Dánsko, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko,
Rakúsko, Slovensko, Švédsko, Ukrajina
Účastníci predošlých kempov: Anglicko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Švédsko
Doterajší tréneri: Henri Grange (2012), Alexander Bauer (2013 + 2014), Francois Grange +
Patrick Druel (2015)
Licencovaní hráči/hráčky vo veku 12 - 22 rokov + doprovodné osoby. Každá krajina môže
nominovať neobmedzený počet hráčov.

Tréneri

Rovnako, ako v r. 2015, trénermi Camp 2016 budú:
Francois Grange
+
Patrick Druel

FRANCOIS GRANGE je kouč francúzskeho
juniorského reprezentačného výberu a inštruktor
Medzinárodnej federácie pétanque a
provensálskej hry (FIPJP). Viedol niekoľko
juniorských národných tímov Francúzska, ktoré
vyhrali majstrovstvá Európy a sveta.
PATRICK DRUEL je Technický riaditeľ Francúzskej
federácie pétanque a provensálskej hry (FFPJP)
od r. 2000. Mal tú česť koučovať tím espoirs
s Dylanom Rocherom, s ktorým získali titul
majstrom Európy v Dánsku r. 2011 a v Nemecku r.
2013. R. 2014 boli jemu a Francois Grangeovi
zverené všetky národné tímy kadetov a juniorov.
„To je pivotná kategória vo formovaní hráča
pétanque.“
Spolu robia pred výbery a výbery hráčov do národných tímov, ktoré reprezentujú Francúzsko na svetových
a európskych šampionátoch.
Miesto konania a ubytovanie
Kaštieľ Kočovce

Pozrite si kaštieľ virtuálne: https://www.youtube.com/watch?v=UK6pMqGU7eA
Interiér a exteriér kaštieľa bol zrenovovaný a pred pár rokmi bolo vybudované nové, moderné
ubytovacie zariadenie.

Predpokladaný program

28. 8. Príchod zahraničných účastníkov v poobedných/podvečerných hodinách, ubytovanie sa,
večera, priateľské zápasy
29. 8. + 30. 8. + 31. 8.

8:00 – 9:30 raňajky
10:00 – 12:00 začiatok tréningu
12:30 – 13:00 obed
13:00 – 14:00 siesta
14:00 – 16:00 pokračovanie tréningu
16:00
olovrant
16:30 – 18:00 pokračovanie tréningu
18:30
večera
Voľný program, priateľské zápasy, relax
(Pozn.: zmena programu možná)

Financie
Cestovné náklady na miesto a z miesta konania si hradí každý účastník sám.

Každý účastník si tiež hradí nasledovné: plnú sumu za ubytovanie a stravu na konkrétny počet nocí
a dní. Registračný poplatok 10,--EUR na osobu slovenskí účastníci neplatia, nakoľko
kemp sa koná s finančnou podporou Slovenskej federácie pétanque.
Doprovodná osoba si platí nasledovné: plnú sumu za ubytovanie a stravu na konkrétny počet nocí
a dní.
Ceny
Ubytovanie na 1 os./noc
Miestna ubytovacia daň na 1 os./noc
* Strava na 1 os./deň – DOSPELÁ OSOBA
** Strava na 1 os./deň – DIEŤA (do 14/15 r.)
*** Registračný poplatok na 1 os. (za celý program)

Cena v €
10,00
0,50
11,60
7,00
10,00

* Zahŕňa: raňajky (2,90), obed (4,80), večeru (3,90)
** Zahŕňa: raňajky (1,70), obed (2,90), večeru (2,40)
*** slovenskí účastníci neplatia
Konečný termín registrácie
Prihlášky treba odoslať do 15. 8. 2016 na obe tieto adresy: petanque.univerzum@gmail.com a
saya.fratricova@gmail.com

