TENISOVÁ ŠKOLA SPORTADVANTAGE.cz

Petr Kopřiva – trenér tenisu II.třídy, Horoušanská 253, 250 81 Nehvizdy
LETOŠNÍ ZIMA OPĚT V NAFUKOVACÍ TENISOVÉ HALE V NEHVIZDECH

TENISOVÁ ŠKOLA
PRO DĚTI MŠ NEHVIZDY
„Vyzvedněte dítě ze školky vysportované“
Termíny: pátek vždy 7:30-8:30 ŘÍJEN 2020 AŽ DUBEN 2021
Tenisová škola:
je určena pro děti z mateřské školy a probíhá v časech mimo hlavní řízenou činnost. Děti jsou zařazeny do
skupin o počtu 4-5 dětí. Seznámení dětí se základy tenisové techniky dle nejnovější metodiky. Rozvoj
základních pohybových a návazně tenisových dovedností. Tenis je zábava a motivace k pohybu.
Předškoláci mohou s tenisem dále pokračovat i po přechodu na základní školu v odpolední tenisové škole
pro děti ZŠ Nehvizdy. Pro pokročilejší hráče tréninky směřují k přípravě na závodní hraní a soutěžní utkání
(možnost hrát krajskou soutěž za TO Sokol Nehvizdy – web našeho oddílu www.tenisnehvizdy.cz)
Věkové kategorie: 4-7 let výuka probíhá formou minitenisu na menším kurtu přes nižší síť, speciálními
míči na minitenis
Místo: tréninky probíhají ve spolupráci s TJ Sokol Nehvizdy v areálu vedle školky (v létě na tenisových
kurtech a v zimní sezóně v nafukovací tenisové hale)
Zajištěno: tenisový trénink 60minut, předání dětí do školky paní učitelce – k předávání je potřeba vyplnit
předtištěný formulář (přihlášeným zašleme mailem)
Vedoucí tenisové školy: Petr Kopřiva DiS., profesionální trenér tenisu II.třídy, dlouholeté zkušenosti se
závodním tenisem a tréninky dětí a mládeže, vedoucí oddílu TO Sokol Nehvizdy (2x 1.místo ve
Středočeském kraji v roce 2017 a 2015 a 4.místo na Mistrovství České republiky družstev v kategorii
minitenis v roce 2015, 4x finalisté Středočeské krajské soutěže v letech 2014, 2015, 2016 a 2017). Naši
hráči dosahují pravidelných úspěchů na celostátních turnajích (1.místo ve Středočeském kraji 2020) i
úspěchů na mezinárodních turnajích (3.místo Tennis Europe do 14ti let Portorose, Slovinsko 2019).

Cena za období 5.10.2020 – 2.4.2021, počet týdnů - 24 opakování, 1x týdně 1hod. (vyjmut
týden vánočních a jarních prázdnin) je 4.680,00 za hráče. Zahájení v týdnu od 5.10.2020.
Cena zahrnuje: kurt, halu, kvalifikovaného trenéra, pomůcky na trénink (míče a sítě na minitenis,
zapůjčení dětských raket na začátek, tréninkové pomůcky), odvedení a předání dětí do školky

Kontakt pro informace a přihlašování: Petr Kopřiva, tel. 724 424 971, e-mail
petr.kopriva@centrum.cz

MOC SE TĚŠÍME NA VŠECHNY TENISTY A TENISTKY!

