Nominace na ZKFL kategorie U11 a U12
Ahoj a dobrý den.
V sobotu 6.1.2018 sehrají OV kategorií U11 a U12 mistrovský turnaj Krajské zimní halové ligy
v Lázních Bělohrad. Na turnaj je odjezd autobusem, sportovní potřeby do haly sebou. Informace o
nominaci, odjezdu autobusu a nástupních zastávkách po trase byli nominovaným hráčům a trenérům
předány.
Trasa a časy odjezdu autobusu: 8,00 hod. - RK od Lídlu, 8,15 hod - Doudleby n.Orl. 8,20 hod. Kostelec n.Orl. odbočka k fot.stad, 8,25 hod. - Častolovice nám, 8,30 hod. - Tyniště n.Orl. nám.
Do kategorie U11 byli nominováni hráči:
AFK Častolovice - Vik Filip
Sp.Rychnov - Červinka Tadeáš, Široký Filip, Dýčka Luboš, Kameník František
SK Dobruška - Matoulek Marcel,Zilvar Tadeáš,Holeček Martin,Dostál Dominik,Drašnar David
(konečnou nominaci upřesní trenéři OV U11 podle zdravotního stavu nominovaných hráčů)
Do kategorie U12 byli nominováni hráči:
Sp.Rychnov - Šimon Daniel,Hůlka Jakub,Horák Dominik, Preclík Pavel
Lok.Borohrádek - Kapusta Sebastián, Grulich Matyáš, Kocka Filip
AFK Častolovice - Šreiber Michael
Vel.Doudleby - Suchánek Ondřej
Ban.Vamberk - Kodytek Jan
(konečnou nominaci upřesní trenéři OV U12 podle zdravotního stavu nominovaných hráčů)

Nominace na tréninkový sraz dívek kategorie st.přípavka
rok nar. 2007-08
KM OFS Rychnov n.Kn. staví reprezentační výběry dívek ročníku 2005/2006 a 2007/2008.
Pro kategorie st.přípavky - roč.nar.2007/08,pořádá KM tréninkový sraz, který se koná ve sportovní hale
ve Vamberku v pondělí 8.1.2018 od 16,30 hod. Sraz pozvaných hráček je v 16,15 hod. v hale. Sportovní
potřeby do haly sebou, brankařka celou výstroj.
O dalším programu výběru budou hráčky informovány přímo na srazu.
Na tento sraz byly pozvány hráčky:
Vel.Doudleby - Bartošová Nela
Lok.Borohrádek - Josková Viktorie
Lípa n.Orl. - Hloušková Anna, Hloušková Magdaléna, Logajová Rozálie, Svícencová Anna
Čes.Meziříčí - Broučková Michaela, Vojnarová Anna
B.Vamberk - Horenská Veronika
Union Rokytnice - Votroubková Kateřina, Borková Viktorie, Čtvrtlíková Kamila, Garabíková Alice,
Moudrá Aneta, Ninrichtrová Lenka

Tato nominace není ani zdaleka konečná, prosím trenéry mládeže v oddílech o informaci na další
hráčky této věkové kategorie, které jsou v jejich mužstvech činné a v této nominaci nejsou, případně jim
předejte informaci o tomto srazu a rád je mezi pozvanými přivítám.
Pro kategorii ml. žákyň 05-06 budeme tréninkový sraz organizovat v průběhu února – března. Všechny
pozvané ještě jednou zvu na sraz.
Leimer Václav předseda KM OFS Rychnov n.Kn.

