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Paldies Jums par atbalstu un sadarb!bu!
Paldies par to, ka ESAM KOP"!
www.basketbums2.keyboard.lv
ATSAUKSMES
#oned$% pirmoreiz pie Jums ciemos n&k pirm&s Swedbank LJBL zi'as

vec&kiem.
M"rti#$ %bele
turpm&k katru m$nesi – 25.datum& M(S b)sim pie JUMS.
(Radford Un
University)
“Iesaku Basketbums nometnes
Jo tikai KOP" m$s varam DAUDZ.
katram kur$ v!las k'"t par lab#ku
basketbolistu”
2010.gads 1.- 6. febru#ris -

sporta
Saldus organiz&
laiks, kadSaldus
pirmoreiz
Latvij&skola/BK
notiks Swedbank
LJBL Talantu ned$%a. Katra
diena b)s nometni
NOTIKUMS.
Basketbola
“BASKETBUMS ‘2010”
Bet - Talantu
ned$%as fin&la pas&kums 6.febru#r! aicina
kop& b)t–visus
M*S
Edmunds
Dukulis
27.j'nijs
3.j'lijs
BS R!ga,
VEF,BK
Latvijas
U-18 un trenerus, m)su draugus - VISUS. Aicina
- b$rnus
unTur!ba,
jaunie+us,
vec&kus
-Intens%va basketbola tehnikas apm#c%ba un pilnveido$ana
“Basketbums ir iesp!ja katram jaunajam
kop& b)t-Basketbolista
,IMENES. fizisk# sagatavot%ba
basketbolistam g"t jaunas zin#$anas pie labiem
treneriem, uzlabotLai
savas
individu#l#s
prasmes,
b)tu kop& - j)tot l!dzi -Apm#c%bas
sav$jiem, piedaloties
pa+iem.
process neliel#s
treni(u grup#s
k# ar% lieliski pavad%t laiku, ieg"t jaunus
Lai KOP"
INTERESANTI.
draugus un iespaidus. Piedaloties
div#s b)tu
-Individu#la
pieeja katram nometnes dal%bniekam
Basketbums nometn!s (2005. un 2006.gad#),
-Praktisk#s
unCENTRU
teor!tisk#sR%G$,
nodarb%bas 8 stundas dien#
N$CIET
UZsporta
OLIMPISKO
SPORTA
esmu daudz m#c%jies
no da&#du
skolu
treneriem, k# ar% guvis pieredzi tren!joties
un
-Treni(u
sp!les katru vakaru
PLKST.10:00
VISS
S$KSIES
sp!l!jot kop# ar talant%g#kajiem jaunie$iem no
-Turn%ri, –
konkursi
un balvas
visas Latvijas”.
B&S INTERESANTI
VISIEM!

-Katram dal%bniekam nometnes T-krekls + informat%vs buklets
- !din"#ana 3x dien" sporta nama kafejn$c"
BS R!ga, BK Tur!ba, Latvijas U-18
-Dz%vo$ana istabi(#s pa 2-3 dal%bniekiem
Jau n&kamaj&
reiz$ –jaunajiem
par J)su b$rnu
fizisko
sagatavot!bu,
vesel!bu u.c.
Basketbums
ir lieliska iesp!ja
Vieta:
Saldus
sporta centrs
sp!l!t#jiem tren!ties pie lab#k#jiem jaunatnes
jaut&jumiem, Dal!bnieki:
jau daudz pla+&k.
z&ni un meitenes vecum" no 9 – 16 gadiem
l%gas treneriem un sacensties pret lab#kajiem
sava
vecuma
sp!l!t#jiem.
Man
no
Inform$jiet
ar!
citus
par
iesp$ju
UZZIN"T
Dal!bas maksa: Lspirmajiem.
99.00. Vietu skaits ierobe(ots.
Basketbuma ir saglab#ju$#s 'oti pozit%vas

Kaspars Vecvagars

RAKSTIET - lai m$s ko uzzin&tu no Jums!
Info – www.basket.lv

atmi(as, jo es ieguvu daudz jaunu draugu un
ieguvu p#rliec%bu, ka nekas nav neiesp!jams ir tikai j#grib un j#tren!jas.

basketbums2.keyboard.lv
basketbums2@inbox.lv
t"lr.29118334, 27555225
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J)su swedbank LJBL
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ČEMPIONU VASARA
Jūsu pusaudzi interesē basketbols? Vēlaties lai viņš pavada aktīvu
vasaru?
Ja jūsu dēls ir vecumā no 10 līdz 15 gadiem, piedāvājam apmeklēt basketbola
nometnes kopā ar Latvijas Basketbola līgas čempionvienības "Barons" galveno
treneri Edgaru Teteri un ilggadējo Latvijas vīriešu basketbola izlases spēlētāju Uvi
Helmani.

PIEDĀVĀJAM:






Basketbola pamatu apguvi un pilnveidošanu
Laiku kopā ar pieredzējušiem basketbola speciālistiem
Labus treniņu apstākļus
Ēdināšanas servisu
Nakšņošanu

2010. gadā „Čempionu vasarai” iespējams pieteikties
sekojošās grupās:
 13. – 20. jūnijs Kuldīgā (reģistrācija līdz 10. jūnijam)
 27. jūnijs – 4. jūlijs Kuldīgā (reģistrācija līdz 22. jūnijam)
 15. – 22. augusts Rīgā (reģistrācija līdz 12. augustam)
Nometnes ilgums: 7 dienas.
Dalības maksa: Ls 100.
Pieteikties nometnei var, rakstot uz cempioni@inbox.lv un sniedzot par nometnes
dalībnieku sniedz sekojošu informāciju:
 bērna vārds, uzvārds, personas kods;
 vecāka/aizbildņa vārds, uzvārds, personas kods;
 mājas adrese, kontakttālrunis, vecāka/aizbildņa e‐pasta adrese;
 nometne, kurai vēlas pieteikties;
 vēlamais samaksas veids.
Vecākiem vai aizbildņiem dienas laikā no pieteikšanās brīža uz minēto e‐pasta
adresi tiek izsūtīta nometņu dalībnieka personas aptaujas lapa!
Papildus informāciju par „Čempionu vasaru” var iegūt zvanot pa tālruni 29134499
(Edgars Teters).
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