Nabídka na spolupráci v oblasti výběru sportovně talentované
mládeže v cyklistice
V roce 1997 bylo při klubu SKP Duha Lanškroun ustaveno Českým svazem cyklistiky
Sportovní centrum mládeže (SCM), navazující na předchozí treningové
středisko mládeže. Tato centra jsou rozmístěna po České republice při
cyklistických drahách (např. Brno, Prostějov, Praha, Louny, Plzeň), nebo v místech
kde již dříve měla cyklistika tradici. Za patnáct let existence naším SCM v Lanškrouně
prošla řada závodníků, kteří si vybojovali místo v reprezentačním družstvu juniorů a
úspěšně reprezentovali Českou republiku na světových pohárech a mistrovství světa.
Sportovní centrum mládeže řízené z SKP DUHA Lanškroun mladým adeptům
cyklistického sportu nabízí následující program:

Listopad:

Testování obecné kondice

Listopad – Prosinec: Lékařské prohlídky na pracovišti Fakultní nemocnice v Hradci
Králové
Leden:

Sedmidenní Výcvikový tábor na lyžích Krkonoše

Únor:

Sedmidenní Výcvikový tábor na lyžích Jeseníky

Březen:

Sedmidenní Výcvikový tábor na kole

Duben – Září
Účast na soutěžích pořádaných Českým svazem cyklistiky
(silnice, dráha, soutěže Českého poháru a Mistrovství České republiky)
Dále SCM nabízí metodickou pomoc při řízení sportovního tréninku,
Metodickou pomoc při účasti na výcvikových táborech
Pomoc se zajištěním dopravy na soutěže a mechanickou pomoc při soutěžích
Materiální pomoc v podobě zapůjčení silničních a dráhových kol
Vedoucím funkcionářům a trenérům cyklistických oddílů i jednotlivců nabízíme
možnost přihlásit své naděje ke kvalifikované péči. Připomínáme, že nemusí jít o
špičkového závodníka a že závodník nadále zůstává členem svého oddílu, nepřijde o
své sponzory a naopak, bude jim vozit domů lepší výsledky. Jména sportovců ve
věku od 12 do 17 let, kteří by připadali v úvahu pro zařazení do SCM Lanškroun na
výše uvedené adresy, můžete zaslat kdykoli E-mailem na adresu vedoucího trenéra
centra a na kterýkoli z následujících kontaktů:
Sportovní klub policie DUHA Lanškroun, Dukelská 423 - 563 01 Lanškroun
Sportovní centrum talentované mládeže Lanškroun
Tel./ fax 465 324 304 □ e-mail: skpduha@quick.cz □ www.skpduha.cz

