
Klub plávania AQUACITY Poprad

Program pre letný kemp v Poprade  25.8.2014 - 31.8.2014 Program spracovali: Silvia Závatská

Ing. Martin Králik

pondelok streda štvrtok piatok sobota nedeľa

25.08.2014 27.08.2014 28.08.2014 29.08.2014 30.08.2014 31.08.2014

I. II.

8:30 – 8:45

25.8. do 9:00 !

zraz, upresnenie 

programu, pokyny

zraz, pokyny, 

prezlečenie, 

príprava

zraz, upresnenie 

programu, pokyny 

zraz, pokyny, 

prezlečenie, 

príprava

zraz, pokyny, 

prezlečenie, 

príprava

zraz, upresnenie 

programu, pokyny

9:00 -10:15     
rozcvičenie

9:15 – 9:40

rozcvičenie  a 

plavecký tréning 

vonku

rozcvičenie  a 

plavecký tréning 

vonku

rozcvičenie  a 

plavecký tréning 

vonku

10:15 – 11:00

komplex posilň. 

cvičení

9:40 – 11:00

komplex posilň. 

cvičení
komplex posilň. 

cvičení                 

13:30 - 14:15 rozvoj vytrvalosti     obed a odpočinok rozvoj vytrvalosti
Strečing

do 14:00     

14:15 - 14:30 presun a príprava presun a príprava presun a príprava presun a príprava športové hry        

14:30 - 16:00 plavecký tréning        
plavecký tréning a 

testy
plavecký tréning       

vyhodnotenie o 

15:00

Vedúca sústredenia : Silvia Závatská

mobil 0905/462157

Podrobnejší program výcviku vedúcej poskytnú jednotliví tréneri a vedúca ho oznámi účastníkom vždy vopred aj s pokynmi.

Kondičný tréning 

vo vysokohorskom 

prostredí na 

Štrbskom Plese. 

Zraz na žel. stanici 

o 8:05 h odchod 

vlaku o 8:29 h. 

Športové oblečenie 

podľa pokynov z 

25.8.2014. Odchod 

zo stanice Štrbské 

Pleso o 12:13 h 

príchod do Popradu 

13:18 h

11:00 – 11:30
regenerácia

v blue sapphire  
Strečing

Sústredenie

25.8. - 31.8.2014

utorok

26.08.2014

11:30 – 13:30 obed a odpočinok obed a odpočinok

plavecký tréning   

Vysokohorská 

túra. Zraz I. sk aj 

II. sk. na žel. 

stanici o 5:40 

odchod vlaku o 

6:04 Trasa I.sk 

štrbské Pleso - 

Furkotská Dolina - 

Chata pod 

Soliskom. trasa II. 

sk ako trasa I. s 

pokračovaní na 

Predné Solisko. 

Lístky kupuje p. 

Závatská, ak 

vedúca sústredenia, 

nedá  iné pokyny. 

!!! Turistické 

oblečenie, strava a 

pitný režim so 

sebou !!!

špecifické formy 

tréningu podľa 

vybavenia 

účastníkov 

(korčule, cyklistika 

a pod.)    

plavecký tréning

od 14:00

Minitriatlon 

prípadne špecifické 

formy tréningu

obed a odpočinok

obed a odpočinok

od 12:30

športové hry        

obed a odpočinok

špecifické formy 

tréningu 

Cyklotúra: I.trať na 

cyklistických 

chodníkoch, II. trať 

:Vápenica - Lopušná 

Dolina, III. trať: 

Batizovce - Tatr. 

Polianka - Štrbské 

Pleso - Tatr. Štrba - 

Lučivná. Miesta 

zrazov pred 

cyklotúrou a 

oblečenie budú 

upresnené a 

oznámené najneskôr 

26.8.2014

obed a odpočinok

od 12:30



Pokyny pre účastníkov letného kempu 25.8. - 31.8.2014 Poprad :

Prihlášky: záujemcovia sa musia prihlásiť na letný kemp najneskôr do 21.6.2014! Počet účastníkov je limitovaný kapacitnými možnosťami, preto neskoro

prihlásení záujemcovia riskujú že sa na letný kemp nemusia dostať!

Poplatok: účastnícky poplatok za plavcov od 25.8. do 31.8.2014 vo výške 50,- €  uhradia účastníci najneskôr do 11.7.2014

na účet KP č. 2879718556/0200 s poznámkou: poplatok za sústredenie leto 2014

Účastnícky poplatok v Poprade pozostáva z nákladov na obedy, cestovné do V. Tatier, mzdu trénerov, prenájmy, ceny v súťažiach a ďalšie 

nutné výdavky. Špeciálne poistenie účastníkov sústredenia KP nezabezpečuje.

Výcvik:

Pomôcky: plavky, plavecké okuliare, plavecká čiapka, plutvy, bežecké tenisky, pitný a vitamínový režim, opaľovacie krémy.

Na túru turistická obuv, alebo pevnejšie tenisky, turistické oblečenie a v batôžku aj pršiplášť (vetrovku) pre prípad dažďa. 

Nepovinné: kolieskové korčule, bicykel,  - bude sa zisťovať 25.8.2014 a podľa toho sa upraví program.

Túra: rodičia, alebo rodinní príslušníci, ktorí budú chcieť ísť spolu so svojimi deťmi na túru, alebo cyklotúru, môžu tak urobiť,

stačí ak to nahlásia vedúcej sústredenia do utorka 25.8.2014 dopoludnia.

Obedy:

V nutnom prípade odhlásenie zo stravy je potrebné nahlásiť vedúcej sústredenia dva dni vopred! 

Na vysokohorskej túre KP obed nezabezpečuje. 

Odpočinok:

Ing. Martin Králik Silvia Závatská

manažér KP vedúca sústredenia

Menšie pomôcky (nie drahé bicykle a korčule, ale všetky drobné pomôcky, napr. karimatku a pod.) si budú môcť nechať účastníci v 

uzamykateľných priestoroch trénerskej miestnosti. Osobné plavecké pomôcky si budú nosiť účastnici po výcviku domov. Sušenie doobedu 

použitých plaveckých pomôcok, pláviek a uterákov nebude možné, na poobednajšie plavecké tréningy si priniesť náhradné plávky.

obedy budú podávané v reštaurácii v Aquacity. V pondelok 25.8.2014 bude obed podľa výberu vedúcej sústredenia, a na ďalšie dni si po dohode 

vyberú na celé sústredenie spoločné jedlo z ponuky troch jedál. 

bude prebiehať na karimatkách v areáli Aquacity vo yhradených priestoroch, ktoré určí vedúca sústredenia. V prípade pekného počasia môžu účastníci 

odpočívať aj na karimatke alebo nafukovačke (deke) na trávniku vo vonkajšom areáli Aquacity, o čom rozhodne vedúca sústredenia.

Na cyklotúru menší vak s vetrovkou pre prípad dažďa, náhradné tričko, fľaša s nápojom, energetická tyčinka, šiltovka alebo iná pokrývka hlavy, slnečné 

okuliare.

v Poprade, bude sa realizovať v priestoroch Aquacity a na ihriskách v okolí. Výcvik bude organizovaný v dvoch vekových skupinách so samostatným ped. 

dozorom I. sk. = juniori a starší žiaci, II. sk mladší a najmladší žci. Niektoré časti výcviku budú spoločné pre obidve skupiny. Dopoludnia vo vonkajšom 

bazéne a na ihriskách, popoludní v areáli Aquacity a na vnútornom bazéne, cyklochodníku. Vstupy do vonkajších priestorov zabezpečuje KP! Výcvik sa 

uskutoční aj v prípade dažďa. V prípade mierneho dažďa alebo prehánky v naplánovanom programe, preto je potrebné s tým počítať (tenká vetrovka a 

pod.). V prípade silného dažďa sa náhradný výcvik uskutoční vo vnútorných priestoroch areálu Aquacity, prípadne v telocvični ZŠ Spišská Sobota.


