World Ninepin Bowling Association
SECTION NINEPIN BOWLING CLASSIC
Praha 10. ledna 2022
Svazy a kluby NBC
Věc: Přihláška na Jugendcamp 2022
Vážení sportovní přátelé,
Prezídium NBC ve spolupráci s Chorvatským kuželkářským svazem letos opět uspořádá
Mezinárodní Jugendcamp 2022.
Jugendcamp je určen k prohlubování spolupráce mezi národními kuželkářskými svazy v oblasti
výchovy našich nejmladších kuželkářek a kuželkářů. Nyní se na Vás obracíme s prvními
informacemi, které by Vám měly poskytnout odpovědi na základní otázky:
Kdy?
Kde?
Kdo?
Cena?

–
–
–
–

od 27. 7. do 2. 8. 2022
Otočac, Chorvatsko
děvčata a chlapci ve věku 15 až 16 let
250 € na osobu (100 € NBC + 150 € účastník)

Vedením Jugendcampu budou pověřeni zvlášť zkušení trenéři, kteří mají bohaté zkušenosti s
výchovou mladých sportovců (kuželkářů – kuželkářek) a již v minulých letech se ve vedení této
akce osvědčili.
V průběhu akce (Jugendcampu) si trenéři mládeže vymění své zkušenosti. Během svého pobytu
na Jugendcampu si naši mladí sportovci a sportovkyně ověří své fyzické i hráčské schopnosti.
Zároveň budou mít možnost navázat a prohloubit nová přátelství se stejně starými sportovci a
sportovkyněmi z jiných národních svazů. Hlavním cílem Jugendcampu je, aby zkušení
pedagogové naučili mladé sportovce a sportovkyně novým návykům a vědomostem, které by
jim měly pomoci v jejich další sportovní kariéře.
Jugendcamp není určen pro zcela začínající sportovce. Zúčastnit by se ho naopak měli hráči,
kteří již mají základní zkušenosti a vědomosti z kuželkářského sportu a kteří potřebují svůj talent
dále rozvíjet. Aby se z nich jednou mohli stát mistři světa.
Věříme, že umožníte svým mladým sportovcům a sportovkyním a své účastníky přihlásíte.
Další informace Vám budou zaslány později.
Termín přihlášek – do 30. dubna 2022
World Ninepin Bowling Association – SECTION NINEPIN BOWLING CLASSIC
Venue and Office: Breitenleerstrsse 188, A - 1120 Wien, Austria; Office of secretariat: Horvacanska cesta 29, 10 000 Zagreb, Croatia
W: www.wnba-nbc.com E: secretariat@wnba-nbc.com T: +385 91 784 22 01

World Ninepin Bowling Association
SECTION NINEPIN BOWLING CLASSIC

Přihlášky zasílejte prosím prostřednictvím svého národního svazu na e-mailovou adresu:
viceprezident.jancalek@wnba-nbc.com
a kopii
secretariat@wnba-nbc.com

V přihlášce uvádějte počty (pokud možno i jména) přihlašovaných osob. Předpokládá se trenér
+ 1 až 2 dívky + 1 až 2 chlapci. Máte-li zájem, můžete přihlásit více osob. Pokud to kapacita
zařízení umožní, budeme se snažit Vašemu požadavku vyhovět.
Také letos mohou přihlášky podávat přímo jednotlivé kuželkářské kluby. Přihlášky národních
svazů však budou mít přednost. Kapacita Jugendcampu je 36 sportovců.
Se sportovním pozdravem

Jiří Jančálek
viceprezident NBC
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