
 

    
CASSOVIA pétanque club/Jana Lazarová  

a HOHENLOHE petangový klub/Andrea Fratričová 
s podporou SLOVENSKEJ FEDERÁCIE PÉTANQUE 

 
vás pozývajú na 

 

6. medzinárodný letný tréningový kemp detí a mládeže 

CAMP SLOVAKIA 2017 
30.  august – 1. september 
Kaštieľ Kočovce, Slovensko 

 

 
 

Účastníci 
Licencovaní hráči/hráčky vo veku 12 - 22 rokov 

 
Účastníci predošlých kempov: Anglicko, ČR, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Švédsko 

 
 
 
 



 

Tréneri 
 
 
 
 
 
 

Doterajší tréneri 
2012 – Henri Grange, 2013 + 2014 – Alexander Bauer, 2015 – Francois Grange + Patrick Druel,  

2016 – Francois Grange + asistenti Maxime Charrier a Théo Balliére 
 

2017 
 FRANCOIS GRANGE je kouč francúzskeho juniorského reprezentačného výberu a inštruktor 

Medzinárodnej federácie pétanque a provensálskej hry (FIPJP). Vyberal a viedol niekoľko juniorských a 
espoirs národných tímov Francúzska, ktoré pod jeho vedením vyhrali majstrovstvá Európy a sveta, napr. aj 

tie v r. 2016. 
 

  
 

K Francoisovi sa v tomto ročníku pridá JEAN FRANCOIS GAS – skvelý hráč a trénerský káder.   

 
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 (zmena možná) 
30. 8.  Príchod účastníkov v obedných hodinách, 

ubytovanie sa 
  cca 14:00  začiatok tréningu 
  16:00  olovrant 
 16:30 – 18:00 pokračovanie tréningu 
 18:30  večera 
 Voľný program, priateľské zápasy, relax 
 
 

31. 8.  + 1. 9.  8:00 – 9:30 raňajky  
  10:00 – 12:00 tréning 
  12:30 – 13:00 obed  
  13:00 – 14:00 siesta 
  14:00 – 16:00 tréning 
  16:00  olovrant 
  16:30 – 18:00 tréning 
  18:30  večera 
  Voľný program, zápasy, relax 

https://www.youtube.com/watch?v=UK6pMqGU7eA


 

 

Financie 
 

Každý účastník si hradí nasledovné: cestovné náklady na miesto a z miesta konania, plnú sumu za 
ubytovanie a stravu na konkrétny počet nocí a dní + registračný poplatok za účasť v tréningovom programe. 
 
Doprovodná osoba si platí nasledovné: dopravu, plnú sumu za ubytovanie a stravu na konkrétny počet nocí 
a dní. 
 
 Cena v € 

Ubytovanie na 1 os./noc 10,00 
Miestna ubytovacia daň na 1 os./noc 0,50 
* Strava na 1 os./deň – DOSPELÁ OSOBA 12,30 
* Strava na 1 os./deň – DIEŤA (do 14/15 r.) 7,80 
Registračný poplatok na 1 os. 0,00 

* Zahŕňa: raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru 

 
Konečný termín registrácie 

 
Prihlášky treba odoslať do 10. 8. 2016 na obe tieto adresy:  

petanque.univerzum@gmail.com a saya.fratricova@gmail.com 
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