
 

 

 

 

 

GT SPORT ACADEMY a GT Šestajovice, z.s. Vás zve na první 
školení dopomoci ve sportovní gymnastice žen, obtížnosti 

VS0 a VS1. 

Termín akce: neděle 5. 11. 2017, od 9:00 – 16:00 hod. 

Místo:  sportovní hala Šestajovice, U Váhy 100, 250 92 Šestajovice 

 

Pro koho je akce určena:  

• pro všechny začínající trenéry, kteří mají chuť se podívat, jak se cvičí v jiných 

oddílech 

• pro trenéry, kteří chtějí porovnat svoji techniku dopomoci a systém průprav a mají 

chuť podělit se o své zkušenosti a dovednosti 

• pro všechny, jež chtějí zjistit něco o základní dopomoci ve sportovní gymnastice, o 
základech gymnastického tréninku, o základech rozvíjení síly, obratnosti a 

koordinace. 

Kdo se může účastnit: 

• trenér a jeden až dva figuranti ve věku 5-8 
let. Počet trenérů na oddíl není omezen. 

• trenér samostatně (pokud nemáte 
k dispozici figuranty, zapůjčíme Vám je ☺) 

Jaká je cena akce: 

• trenér: 500,- Kč 

• figurant: 200,- Kč 

• platba předem, převodem na účet 

Jaký je program: 

Začneme rozcvičením dětí i trenérů, pak přistoupíme k ukázkám dopomoci na přeskoku a 

bradlech. Následně se rozdělíme do několika skupin a každý trenér bude mít příležitost 
vyzkoušet si a „ohmatat si“ dopomoc při cvičení a průpravách. 

Uděláme si přestávku na oběd. 

Odpoledne projdeme stejným systémem kladinu a akrobacii. 

V rámci průprav se dostaneme i na závodní trampolínu a air track. K dispozici bude velké 
množství cvičebních a posilovacích pomůcek. 



 

 

 

 

 

 

Jak se přihlásit: 

• přes systém GIS 

• přes e-mail: SGsestajovice@email.cz (jméno, příjmení, rok narození, oddíl) 

Zajištěno je občerstvení pro účastníky, dále pak teplé a studené nápoje. 

Možnost objednání jídla (polévka a hlavní jídlo) v restauraci Frenky´s   

v Šestajovicích (nutno uvést v přihlášce). Cena 100,- Kč. 

 

Budeme se těšit na setkání ☺ 

 

 

 

Pořadatel: GT Sport Academy s.r.o. 

E-mail: SGsestajovice@email.cz 

Tel.:  +420 773 333 634, Michaela Sýkorová 

Č. účtu: Raiffeisen BANK   422145146/5500 

 

Školitelé: 

• TJ Tourist Říčany 

• GT Šestajovice, z.s. 

• TJ Sokol Poděbrady 

• TJ Doksy 

• Kristýna Opočenská – SK Hradčany 

 


