
T R É N I N K O V Ý    P L Á N  -  březen 2020
RTC   2019–2020, 12. TC, ml.dorost - žactvo

Cíl: dokončení závodní sezony a postupný přechod na regenerační fázi RTC 2019/2020.
Tréninkové metody: souvislé a herní, v závěru cyklu regenerace
Tréninkové prostředky: lyže s NI, sálové hry, soutěže, plavání

ÚT 3.3. lyže
ST 4.3. sokolovna - RS, obratnost, pohyblivost, KC 
ČT 5.3. lyže
SO 7.3. vyhlášení poháru LK – Jablonec – Břízky
NE 8.3. TVO ??
9.-15.3. jarní prázdniny  - výlety za sněhem dle individuální dohody
ÚT 10.3. lyže 
ČT 12.3. lyže 
13.-15.3. ČP+MČR – U15+U16 – Horní Mísečky. Pokud bude ubytování, tak odjezd ve čtvrtek 12.3. odpo.
ÚT 17.3. lyže
ST 18.3. sokolovna - RS, obratnost, pohyblivost, KC
ČT 19.3. lyže – pouze pro dorost a 2010 a mladší
21.-22.3. ČP ročníky 2005-2007 + HTM ročníky 2008-2009 NMNM, odjezd pátek 20.3.
ÚT 24.3. bazén JBC – sraz u bazénu v 16:00 
ST 25.3. sokolovna - RS, obratnost, pohyblivost, KC
ČT 26.3. TVO
SO 28.3. výlet za jarním sněhem
NE 29.3. výlet za jarním sněhem – výstup na Smrk
ÚT 31.3. bazén JBC  - sraz u bazénu v 16:00

Vrácení zapůjčeného materiálu:
Úterý  7.dubna 2020 v průběhu tréninku do 17,30 hod.
Čtvrtek 9.dubna 2019  v průběhu tréninku do 18 hod.
Lyže očištěné ze všech stran - svázané, kdo má možnost naparafínované nějakým obyčejným běžeckým 
parafínem (skate po celé délce, klasika pouze skluzné části). 
Hůlky očištěné svázané. 
Boty čisté, suché, vycpané papírem.
Dodržte, prosím, stanovené lhůty k odevzdání. Do poloviny dubna musíme provést inventarizaci majetku 
lyžařského oddílu.
Pokud nebude materiál vrácen ve stanoveném termínu, zveřejníme hříšníky na vzkazovníčku!

POSLEDNÍ MAZÁNÍ- pátek 17. dubna 2019  od 18 hodin, sokolovna SKUHROV. Tradiční společenské setkání 
s vyhodnocením uplynulé závodní sezony. Občerstvení tradičním způsobem z donesených chuťovek a 
sladkostí.Nápoje v péči lyžařského oddílu.

Středeční tréninky s Hedvikou pro mladší a starší žáky a dorost, od 16:30 do 17:30 hod. Účast si s Hedvikou 
potvrzujte přes messenger.
Čas tréninků 03/2020 - začátek v 16:00 hodin, ukončení v 17:30 hodin.
KC – kompenzační cvičení, NI – nízká intenzita, SI – střední intenzita, VI – vysoká intenzita, KOT – kombinovaný trénink, 
IM – imitace, TJ – tréninková jednotka, RS – rozvoj síly 
Další termíny:
16.5. – 18. ročník Skuhrovský STEEPLECHASE – „Memoriál Vládi Huška“
11.-14.6.-  soustředění Jizera ( Malá Skála )
23.-30.8. – soustředění na konci prázdnin – místo upřesníme

Vedoucí trenér Martin Hübner


