
 
  



 

 

 

 

Všichni účastníci musí respektovat preventivní a hygienická 

nařízení související s pandemií COVID-19 v České republice 

(https://koronavirus.mzcr.cz). 

  

www.superstars-most.net 

Organizátor  

Super Stars  Most ,  z.s .  

Most,  u l.  V.  Nezvala 2491 

tel . :  +420 732 931 378 

Super.Stars@centrum.cz  

www.superstars-most.net  

 

Datum 

Sobota 14. 8. 2021 

(začátek v  9.00 hodin) 

Sobota 22. 8. 2020 

(konec v 15.00 hodin)  

 

Věkové kategorie  

U11, U13, U15, U17, U19, DOS 
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www.vsenabadminton .cz 

Badmintonový klub Super Stars Most 

pořádá sedmnáctý mezinárodní kemp 

pro hráče všech věkových kategorií. 

Soustředění je již tradičně součástí letní 

přípravy na podzimní část sezóny. Na 

letním kempu připravují kvalifikovaní 

špičkoví trenéři své svěřence po stránce 

fyzické, technické i taktické. Připraveny 

jsou opět třífázové tréninkové bloky. 

Chybět nebude atletická příprava, 

regenerace v bazénu a doplňková 

cvičení v moderním sportovním centru.  

K regeneraci využijeme bazény 

městského Aquadromu, hráči mohou 

využít i masérské služby. 

 

Dobré zázemí, přátelské prostředí            

a kvalitní lektoři jsou zárukou dobrých 

výsledků i spokojenosti všech účastníků 

z předchozích ročníků. Součástí kempu 

bude také turnaj všech účastníku, 

Sudhakar Reddy Cup 2021. Hlavním 

sponzorem XVII. Victor International 

Super Stars Campu bude slavná asijská 

značka, která byla založena v roce 1968 

Den Li Chenem na Taiwanu. Produkty 

značky Victor využívají nejlepší hráči 

světa, včetně Dánského, Korejského a 

Malajského národního týmu.  Staňte se i 

vy součástí nejnáročnější a nejkvalitnější 

tréninkové přípravy v ČR. 

https://koronavirus.mzcr.cz/en/
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Trenérský tým 

Kompletní trenérský tým bude představen na webových stránkách www.superstars-most.net. 
 
Tréninky  

Hlavní část soustředění proběhne ve sportovní hale SportCenter Most, s.r.o., ul. Ke Koupališti 1257/4               
(5 kurtů). Dvoufázové tréninkové bloky budou doplněné, atletickou přípravou, regenerací v městském 
Aquadromu a dalšími doplňkovými tréninky. Garantovány jsou tři tréninkové bloky denně.  

 
Ubytování  
A) Hotel Cascade - tříhvězdičkový hotel, který Vám je připraven nabídnout veškeré pohodlí a kvalitní 
služby. Hotel se nachází v centru města, hned vedle radnice (cca 12 min pěšky od haly) - 4.600,- Kč 
(cena 575,- Kč / noc ve dvoulůžkovém pokoji, včetně noci z pátku 13. 8. na sobotu 14. 8. 2021) - pozor, 
kapacita omezena (maximálně 30 osob). 

 
B) Ve sportovní hale ve vlastních spacích pytlích - 1200,- Kč (cena 150,- Kč / noc se snídaní, včetně 
noci z pátku 13. 8. na sobotu 14. 8. 2020) - pozor, kapacita omezena (maximálně 20 osob). 

  
Míče:  

Victor, dodá generální sponzor a internetový obchod vsenabadminton.cz. 
 
Kapacita:  
Maximálně 100 hráčů. Přednost bude dána dříve přihlášeným.  

 
Program:  

Přesný program, včetně rozdělení tréninkových skupin, bude zpracován po uzávěrce přihlášek                      
a rozeslán všem přihlášeným hráčům.  
 
Cena:  
školné - 2.300,- Kč (cena zahrnuje tréninky se špičkovým trenérským týmem, badmintonové míče a 

turnaj všech účastníků)  
 
Stravování:  
Organizované stravování v hotelu Cascade - 2.800,- Kč (snídaně, obědy, večeře) 

 
Storno:  

20 - 11 dní před zahájením campu -10% z ceny,  
10 - 3 dny -50% z ceny, 2 - 0 dnů -100% z ceny.  
Při zajištění náhradníka vracíme vždy 100% z ceny. V případě doložené nemoci bude situace 
posouzena individuálně.  
V případě mimořádných vládních opatření proti šíření onemocnění COVID-19, které by 
neumožnili uspořádání akce, bude účastníkům vrácena plná částka. 

 
Způsob úhrady:  

Bankovním převodem na účet klubu. Na vyžádání lze zájemcům vystavit fakturu. 
Záloha 2.000,- Kč nejpozději do 15. 7. 2021. Doplatek potom nejpozději do 10. 8. 2021.  
Přihláška je platná pouze po zaplacení zálohy.  

 
bankovním převodem:  

číslo účtu: 106005002/5500  
VS 998 (hráči Super Stars Most uvádějí vlastní VS), SS 02  
 

Přihlášky online: https://www.superstars-most.net/camp-2021/ 

Přihláška je platná pouze po zaplacení zálohy.  
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Ostatní: 

 Každý účastník je povinen doložit svou zdravotní způsobilost čestným prohlášením rodičů nebo lékařským potvrzením a testem. 

 Pro všechny účastníky bude zajištěn pitný režim během celého průběhu campu zdarma.  

 Camp bude zdravotnicky zabezpečen.  

 Hráči mohou využít masérské služby v Tornádo Sport nebo Thajské masáže Most (služba je zpoplatněna).  

 Každý hráč obdrží fotografie a tričko s logem campu 

 Během campu bude možnost nákupu badmintonového vybavení firmy Victor a veškerého sortimentu vsenabadminton.cz.  

 Během campu bude k dispozici vyplétání raket.  

 V průběhu soustředění platí přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů, kouření či požívání jiných látek, které se neslučují  se 
sportovním výkonem. Při porušení pravidel dojde k okamžitému vyloučení účastníka z campu bez náhrady na vrácení peněz.  
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