ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice

HOKEJOVÝ KLUB

„Nikto nedáva tak silné rany ako
život. Nie je to však o tom, aké silné
rany rozdávaš, ale aké silné rany
dokážeš zniesť a pokračovať ďalej.“

“Muž nemá právo byť amatérom v rovine
fyzického tréningu. Je jeho hanbou
zostarnúť bez toho, aby zazrel tú krásu a
silu, ktorej je jeho telo schopné.”

- obrázok –

Dňa 21.12.2016 bo občianske združenie ŠK TCTT Trenčianske Teplice
premenované na ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice o. z. Nový športový
klub nezmenil len názov, hlavný dôvod bol registrovanie nových športových
odvetví a jedno z nich je ľadový hokej. ŠPORTOVÝ KLUB pôsobí pri Súkromnom
športovom gymnáziu Trenčianske Teplice a snaží sa zastrešovať všetky
profilujúce sa športy na škole.
Je organizáciou ľudí, ktorí svojimi skúsenosťami a zanietením pre šport hokej chcú svoje skúsenosti „predať“ deťom a mládeži a zároveň vychovať
zodpovedných a úspešných športovcov. Náš hokejový klub bude združovať
mladých hráčov v kategórii Kadet a Dorastenec.
Trenčianske Teplice boli v minulosti centrom pozemného hokeja a tento
šport úspešne reprezentoval nie len mesto ale aj našu republiku.

V súčasnosti
nepatria medzi športy, ktoré by boli vizitkou
úspešnosti našej spoločnosti, systému či starostlivosti štátu o šport. Aj
preto sa momentálne sústreďujeme na „ NOVÝ ZAČIATOK“ a chceme
budúcim priaznivcom ľadového hokeja pomôcť znovu „naštartovať“ a
vybudovať nové centrum v ktorom vychováme nových adeptov
reprezentácie a na Draft NHL. Oslovujeme bývalých špičkových
športovcov, ale aj iných priaznivcov športu, resp. firmy a podnikateľov
aby nám pomohli tento „reštart“ a tak prinavrátiť stratené pozície ktoré
vybudoval iný šport. Takto chceme mestu Trenčianske Teplice
prinavrátiť patričné pozície a slávu o ktorú sa v minulosti šport zaslúžil.
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Kontakt na ŠA Hokejový klub :
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vyhľadať a prilákať dostatočný počet zverencov – detí, trénerov, priaznivcov
vybudovať stabilné družstvá Kadetov a Dorastencov na čele s kvalitným realizačným
teamom
prihlásiť sa do súťaže riadenej SZĽH minimálne jedno družstvo
zúčastňovať sa medzinárodných zápasov , turnajov, EYOF / Olympijské hry mládeže /
vychovať hráčov pre mládežnícke reprezentácie
usporiadať medzinárodný turnaj dorastencov s medzinárodnou účasťou

Medzi inými dovoľujeme si osloviť aj Vás, s pokusom o nadviazanie možnej spolupráce
za účelom realizácie a skvalitnenia našich plánov a cieľov, ako investície do mládeže , bez
ktorej nemôžeme mať budúcnosť. V rámci zvolenej cesty by sme chcelo osloviť domácich
– lokálnych podporovateľov resp. súkromných podnikateľov, ktorý by nám vedeli nejakým
spôsobom pomôcť.
FORMA PROPAGÁCIE: nášivky s logom na športovom odeve, výstroji, na našom webe, na
letákoch, plagátoch, Ľadovej ploche, reklamných plochách a mantineloch po dohode s
majiteľom ZŠ, reklamné plochy (panely, plachty) v športovo-relaxačnom areáli ŠPORTOVEJ
AKADÉMIE v Trenčianskych Tepliciach.




Darovacia zmluva
Zmluva o reklame a propagácii
Zmluva o sponzorstve v športe

Kontakt :
Prezident : Daniel Ježík, +421 903 451 982, email: daniel@jezik.sk

Prezident klubu- Daniel Ježík
Generálny manažér klubu

Hlavný tréner

Metodik klubu
Asistent trénera
Kondičný tréner

Zabezpečuje










Školský proces, Tréningový proces, Prípravné zápasy,
Turnajové zápasy s medzinárodnou konfrontáciou, Ligové zápasy
Materiálne zabezpečenie. Hráč dostane helmu s košíkom, rukavice,
nohavice, kompozitové hokejky, veci na trénovanie, tričko a krátke
nohavice s logom klubu, teplákové súpravy s logom klubu (na
vypožičanie).
Hráči budú využívať na tréningový proces ľadovú plochu, telocvične s
boxerskými vreciami, strelnicu, skatemill, posiľňovňu.
Po každej tréningovej jednotke sa hráčom budú prať na veci trénovanie.
V komplexe sa nachádza fyzioterapeut a doktor. V prípade potreby ho
hráč môže navštíviť.
Hráčom bude poskytnutá strava počas výjazdov na zápasy.
Hráčom bude zabezpečený pitný režim počas zápasov a tréningov.

ZÁVER
•

všetky podmienky a ďalšie informácie
nájdete na stránke ŠPORTOVEJ AKADÉMIE
Trenčianske Teplice a SÚKROMNÉHO
ŠPORTOVÉHO GYMNÁZIA
www.sportova-akademia.sk
www.sportovegymnazium.sk
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