Az edzéseket olyan kiválóságok
vezetik, mint:
Hajtós Bertalan 7 dan
Olimpiai
ezüstérmes 1992
VB ezüstérmes 1993
Kétszeres
Európa bajnok 1986, 1998

Pekli Mária 6 dan

Olimpiai bronzérmes 2000
Olimpiai 5. hely 2008
Világbajnoki 5. hely
1993, 2003
EB ezüstérmes 1989, 1996

Csihi János 6 dan

VB aranyérmes 2010
senior
senior Európa bajnok
2003, 2009, 2010

Tamás László 4 dan

Információ:
Andrási Barna: +36-20/455-62-51

Masters világbajnok 2011
Masters európabajnok
2010, 2011
Junior EB ezüst 1979
Ifi EB bronz 1977
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Baján!

XVI.
NEMZETKÖZI
JUDO EDZŐTÁBORBAJA
2012. 08. 13. (hétfő)2012. 08. 19. (vasárnap)
Tisztelt Sporttársak!
A BAjai Judo Club örömmel értesít benneteket,
hogy az edzőtáborunk szervezési munkálatai befejeződtek. Az árak a tavalyihoz képest
minimálisan változtak!
Az idei táborba meghívott országok: Ausztria,
Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Né
met
ország, Románia, Szerbia-Montenegró, Szlo
vákia, Szlovénia, Olaszország.
A hazai egysületek közül mindenkit szeretettel
várunk. Táborunk minden korosztály számára
nyitott.
A tábor befogadó képessége 400 fő.
Tábor helyszíne:
Magyarországi Németek Általános Művelődési
Központ Sportcsarnoka (Baja, Duna utca 31-33).
Helyszín Baja város legszínvonalasabb sport
csarnoka, ahol a judo mellett egyéb kiegészítő
edzés lehetőségek is rendelkezésre állnak (kondi
terem).
Jelentkezési sorrend szerint tudjuk a
szálláshelyeket biztosítani!

Szállás:
1. Magyarországi Németek Általános Művelő
dési Központ Kollégiuma (Baja, Duna u. 3133.) Befogadó képesség: 200 fő, többnyire 3-4
ágyas szobákban. Étkezés egy helyen a szállással ill. a sportcsarnokkal.
2. Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás
Kollégiuma (Baja, Deszkás utca 2., 7-8 percre
a sportcsarnoktól található. Az étkezés egy
helyen a szállás épületével. Elhelyezés 4 ágyas
kollégiumi szobákban. Maximális férőhely
200 fő.
3. Beszédes József Kollégium (Baja, BajcsyZsilinszky u.) Befogadóképessége 150 fő.
/2-3-4 ágyas szobákkal/ Étkezés az 50 m-re,
mellette lévő főiskolai étkezdében. A kollégium közvetlen a Sugovica parton található,
első osztályú felújított szobákkal. Külön konditeremmel és büfével rendelkezik. A szállás
az edzőteremtől 200 m-re található.
A tábor díja:
1. MNÁMK kollégiumi elhelyezéssel:
5.800.-/fő/nap
2. EJF-PF kollégiumi elhelyezéssel:
4.800.-/fő/nap
3. Beszédes kollégium: 5.300.-/fő/nap

A tábor augusztus 13-án hétfőn ebéddel kez
dődik és 19-én vasárnap reggelivel zárul.
A szállást minimum 5 éjszakára lehet lefoglalni.
Az edzőtábor az alábbi lehetőségekkel áll a
csapatok rendelkezésére:
• 700 m2 tatami
• konditerem
• gyönyörű szabadtéri strand
- vizisportok, -vizijátékok, -horgászat
• szabadtéri szórakozásra alkalmas foci-,
kosár és teniszpálya
A tábor programjában napi 3 edzés szerepel.
Reggel futó vagy kondicionáló edzés, délelőtt
és délután csoportbontásokkal judoedzés.
Részvételi szándéknyilatkozatot és egy
várható létszámot 2012. május 31-ig
szíveskedjetek visszaküldeni.
Részletes programot a visszajelzések után
küldjük el.
Elérhetőségek:
Kovács Dénes (szervező)
E-mail: anikodenes@gmail.com
Telefon: +36-70-967-83-04

