HRVATSKI TRIATLON SAVEZ
CROATIAN TRIATHLON FEDERATION

U Zagrebu, 13.3.2018.
Prima: matični klubovi sportaša
Na znanje: klubovima HTS-a, trenerima sportaša
Predmet: Poziv na proljetne pripreme i razvojni kamp (travanj 2018.)
Proljetne pripreme i razvojni kamp HTS-a održat će se u razdoblju od:
● od ponedjeljka 2.4.do nedjelje 8.4. 2018. - junorske i seniorske pripreme
● od četvrtka 5.4. do nedjelje 8.4.2018. - kadetske pripreme i razvojni kamp
Na junorske i seniorske pripreme reprezentacije koje će se održati od od ponedjeljka 2.4. do
nedjelje 8.4. 2018. na lokaciji koja će vam biti naknadno poslana se pozivaju slijedeći natjecatelji:
DJEVOJKE :
1. Zara Baković
2. Ivana Granoša
3. Lucija Petrović
4. Karla Šešelja
5. Paola Horvat
6. Petra Koceić
7. Valentina Vitasović
8. Til Ocvirk

MLADIĆI:
1. Luka Grgorinić
2. Fran Tisaj
3. Emil Novosad
4. Ivan Vuletić
5. Deni Ćosić
6. Luka Paliska
7. Jacopo Butturini

Na kadetske pripreme reprezentacije koje će se održati od od četvrtka 5.4. do nedjelje 8.4.
2018. na lokaciji koja će vam biti naknadno poslana se pozivaju slijedeći natjecatelji:
1. Gabriel Barac (TK Rival)
2. Lukas Padmaseokarto (TK Swibir)
3. Antonio Ban (TK Matulji).
Klubovi pozvanih natjecatelja dužni su potvrditi odn. otkazati sudjelovanje sportaša do
najkasnije ponedjeljka 16.travnja 2018.
Ostale mlađe kadetkinje, mlađi kadeti i kadetkinje i kadeti mogu sudjelovati u razvojnom
kampu ali kompletne troškove snosi njihov klub, odnosno oni osobno uz uvijet da su bili državnom
prvenstvu prošle sezone, odnosno Kupu Hrvatske bili plasirani u TOP 5 natjecateljica, natjecatelja.
Sportaši koji će o svom ili klupskom trošku sudjelovati u razvojnom kampu reprezentacije
dužni su podmiriti troškove smještaja. Procjena odn. okviran iznos troškova je cca 300 kn po danu (3
puna pansiona=900 kn). Konačan iznos će biti poznat nakon ponude prema broju sportaša.
Klubovi sportaša prijavljuju sportaše na kamp do najkasnije ponedjeljka 16.travnja 2018.
Ivan Ivezić, izbornik
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