
                     
                             PLAVECKÝ KEMP

           11.1. - 13.1.2019

 Nabitý  plavecký  víkend pod vedením Jana Franckeho -  univerzální  sportovec věnující  se
především  extrémním  triatlonům  a  ultramaratonům.  Bývalý  reprezentant  v  olympijském
triatlonu a závodní plavec. Patří stále do absolutní české špičky v XTERRA triatlonu. Jako
trenér plavání a triatlonu působil několik let v Austrálii, Kanadě a USA.

 Kemp je zaměřený na výuku a zdokonalení plaveckého způsobu kraul, zlepšení citu pro vodu
a v rámci plavecké všestrannosti i nácvik ostatních způsobů. 

 Především je kemp určen pro triatlonové nadšence, at už začátečníky, tak velmi pokročilé
závodníky.  Technika  v  plavání  hraje  obrovskou  roli  a  je  třeba  jí  neustále  vylepšovat  a
udržovat.

 Tento kemp je zároveň vstupní  branou pro případné zájemce o závody v triatlonu,  ať už
začínající  či  pokročilé  –  plánujeme  rozšíření  triatlonového  HAVEN  teamu.  

Zásadní body kempu:
 5x 1,5 hodinový trénink ve vodě
 2x videoanalýza chyb s každým plavcem zvlášt  … tak dlouhá,  jak je potřeba, která Vám

pomůže pochopit chyby, které děláte
 Individuální přístup a rozbor techniky, porovnání chyb na na počátku a na konci kempu.
 Vyhodnocení  nedostatků  a  metodika  jak  je  napravit,  vysvětlení  a  rozepsání  technických

cvičení pro další tréninky. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 Místo: Plavecký bazén Liberec,Tržní náměstí 1338
 Pořadatel: Haven Team z.s.
 Termín: pátek 11.1. - neděle 13.1. 2019
 Cena: 2590,- (splatné do pěti dnů od registrace, nejpozději 4.1. … po tomto termínu je cena

2990,- v případě, že bude volná kapacita)

V CENĚ JE ZAHRNUTO
 Pronájem 25m a 50m drah bazénu a 5x vstup do bazénu
 Vedené plavecké tréninky
 2x Videoanalýza plavecké techniky
 Přednášky na téma základy plavání, ukázky technických cvičení
 Ukázky suché přípravy a plavecký strečing

V ceně není zahrnuto ubytování a strava. Přednášky a video rozbor bude probíhat  nedaleko
bazénu (doporučené ubytování viz níže).

S SEBOU
Plavky, plavecké brýle, plavecké pomůcky: piškot, packy, ploutve, velká deska (v případě, že
nemáte, doporučujeme zakoupit, protože nejen na kempu, ale i v tréninku plavecké pomůcky
využijete),  plavecká čepice,  pantofle.  V případě,  že žádné plavecké pomůcky nevlastníte,
budete mít možnost si je v omezeném množství zapůjčit.



PŘIHLÁŠKY
 Přes email: jvfrancke@gmail.com, do předmětu uveďte plavecký kemp
 Dotazy: 733 694 574 
 Kurzovné 2590 Kč zasílejte na č.účtu: 2971074001/5500

PROGRAM
 Pátek 11.1. - 18:00 - 19:30 plavecký trénink 25m bazén

- 20:30-22.00 ... ukázky plaveckých videí, teorie o technice plavání  
 Sobota 12.1.   - 10:00 -11:30 plavecký trénink 25m bazén

- 15:00 - 16:30 vytrvalostní plavecký trénink 50m bazén
- 17:30-? … společná večeře, rozbor natočených videí, teorie o 

                                technice plavání   
 Neděle 13.1. - 10:00 - 11:30 plavecký trénink zaměřený na techniku, 25m bazén

- 14:30 - 16:00 ukázka suché přípravy, plavecký trénink 50m bazén   

UBYTOVÁNÍ
 Volné kapacity na ubytování máme dohodnuté v UNIHOTELU Liberec, který leží cca 400m od

bazénu  +  je  zde  možnost  parkování.  Cena  jednolůžkový  490,-  /  dvoulůžkový  870,-.  …
www.unihotel.cz

JAK SE DOSTAT ...
 ZDE najdete, kde leží bazén a kde ubytování

BONUS
 Jednorázový slevový kupón ve výši 15% na nákup čehokoliv na http://www.haven.cz/

Bližší informace ohledně prvního setkání atd. upřesníme emailem týden před začátkem kurzu.

http://www.haven.cz/
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=15.0603961&y=50.7724293&z=18&ut=BAZ%C3%89N%20LIBEREC&ut=UNIHOTEL&uc=95sC7x1sR9BNfMo&ud=50%C2%B046'27.316
mailto:jvfrancke@gmail.com
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