
 

LETNÍ ŠERMÍ ŘSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ  
Otevřené přebory ČOS 

 
 
Pořadatel:      Sokol Bystřice n.P., odpovědná osoba  Vlastimil Kurfürst  
                       tel domů: 566552426, e-mail: vkurfurst@seznam.cz 
      tel do zam: 950292110, e-mail: vlastimil.kurfurst@hasici-vysocina.cz 

mob:  724105036 
  
                     Pro všechny fleretové oddíly ČR  od ml. žáků-ček až po juniory-ky 
    Dle dohody vytvoříme 2-3 skupiny dle výkonnosti a věku.  
Datum:           18. - 25.8.2007,     25.8. turnaj  pro všechny kategorie.  

                                     Pro šermíře ČOS  přebor ČOS pro rok  2007. 
 
Místo:            Sportovní hala    Bystřice n.P. 
 
Ubytování s plnou penzí:   

Ubytovna sportovní haly  ( zahájení  18.8. obědem a  konec 25.8.snídaní ) 
a Penzion Novohradský je takřka v místě sportovní haly 2 min. chůze asi 200 m 
za lanovým centrem na sídlišti. 
 

Strava: Snídaně zajistí ubytovna, obědy a večeře zajistí školní jídelna. 
 

                       Náplň:            Každý den 2 tréninkové bloky  po 2,5 hod.  v hale, denní výklus  dle věku dětí. 
Možnost přidat večerní  trenink. 

Rozdělení dle výkonnosti:  1. sk. - junioři, juniorky a lepší kadeti a kadetky  
               trénéři   Josef Prokeš a    Jiří Kurfürst 
    2. sk. -  kadeti , kadetky a lepší žáci a žačky 
    trenér Pavel Vaníček 
    3. sk. -  mladší žáci, žačky a začátečníci 
    trenér Milan Kulík 
suplující trenér  a  veškeré organizační zajištění Vlastimil Kurfürst 
 
host:  2 tréninkové jednotky povede  pan  Otto Taraba 
 
Zaměření:  Za předpokladu, že všichni šermíři budou po regeneračním období,  
         bude trénink zaměřen na všeobecnou přípravu, nabírání objemů. 

Ze specializace: po dohodě s trenéry- na hale  výcvik nohou, technika, taktika a 
volný šerm.   

       
Pro trenéry:  Večer, na hale  možnost  semináře trenérů a závodníku o šermířské  

problematice. 
 
Důležité. Na ubytovně sportovní haly je k dispozici 63 lůžek, dalších asi 30 je  

k dispozici v penzionu Novohradský. Prvně musíme obsadit ubytovnu sportovní 
haly a to v pořadí, tak jak se budete přihlašovat. Změny pouze v případě malých 
dětí. 
Ale i ten penzion je nový a velmi pěkný. 
 



Přihlášky:      Závazné přihlášky pošlete  do 30.4. 2007  na   vkurfurst@seznam.cz . 
Tyto přihlášky mi pošlete prosím co nejdříve. Aspoň ti, co už mají jasno. 
 
Dále požaduji zálohu ve výši 1000 Kč na osobu do 31.7.2007 na číslo účtu: 
1621261339 / 0800. 
Na tento účet lze posílat i celou částku  3 500 Kč. Doklad vystavíme po příjezdu. 
Do poznámky zadejte vždy oddíl a jméno šermíře, nebo oddíl a počet šermířů. 
Odhlášení lze provést  do 13.8.2007. | 
Včasné odhlášení  zajistí vrácení celé zálohy. 
Pozdní odhlášení – částka 1000 Kč bude použita na zaplacení  stravy, která se již 
nedala odhlásit. 
 
 
O fakturu lze požádat na adrese  sokol.bystrice@iol.cz nebo vyjednat na tel. 
čísle 566552583(od 9:00 do 11:00 pouze do konce školního roku), např. pro 
příspěvek zaměstnavatele. V žádosti požadujte, aby na faktuře bylo napsáno, že 
letní dětský tábor není nikterak dotován a je určen pro širokou veřejnost. 
 
 
 

Cena:              3 500,- Kč  
                     
 
Všechny srdečně zveme:                              Za Sokol Bystřice n.P.  Vlastimil Kurfürst 
      Rudolfa Vaška 581, 593 01  Bystřice n.P.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


