HOKEJSKI KAMP BRATOV HITI
(Hala Tivoli, Ljubljana)

V

eč kot 20-letna tradicija izvajanja hokejskih kampov v organizaciji AKADEMIJE RUDI HITI je prinesla
veliko izkušenj trenerjem, ki delajo z mladimi ter sodelovanje s priznanimi mednarodnimi
hokejskimi strokovnjaki. Glavni slovenski vodja kampa, Gorazd Hiti, je skozi svoje roke peljal tudi
našega NHL zvezdnika, Anžeta Kopitarja, ki je kamp obiskal kar petkrat. Poleg njega so poletne kampe
redno obiskovali tudi Robert Kristan, Rok Tičar, Žiga Jeglič, Žiga Pance, Andrej Hočevar, Gregor Polončič,
brata Rodman in še bi lahko naštevali.
je dobil izjemno oceno tudi v mednarodnem merilu, udeleženci kampa
prihajajo iz Slovenije in različnih evropskih držav, Kanade in Amerike. Letošnji dogodek z virusom je
nepričakovano spremenil potek naših poletnih programov, ki pa je kljub slabi volji zaradi okrnjenih
možnosti delovanja prineslo pozitivno novico.
MEDNARODNI KAMP BRATOV HITI

Ponosni smo na vzpostavljeno dolgoročno sodelovanje s HK SŽ Olimpija pri pripravi mednarodnih poletnih
programov in dodatnega izobraževanja s strani mednarodno priznanih športnih strokovnjakov pri vzgoji
športnikov in trenerjev. Zato vas vabimo v ledeno dvorano Tivoli na hokejski kamp bratov na začetku
avgusta 2020.

TRENERJI IN DEMONSTRATORJI
Mednarodno zastopanost trenerjev na MEDNARODNEM KAMPU BRATOV HITI je treba začeti s trenerjema iz
Švedske, ki sta aktualna svetovna prvaka s švedsko hokejsko reprezentanco do 18 let, Peter Andersson in
Pontus Nyberg. Poleg švedskih trenerjev so na kampu tudi slovaški trenerji, med njimi Tomaš Pšenka,
aktualni trener slovaške reprezentance do 20 let. Pomembno vlogo na kampu ima Urban Kalšek, trener
“power skatinga”.
Vsako leto dopolnjujemo seznam trenerjev:
Rudi and Gorazd Hiti (SLO), Peter Andersson (SWE) - zlata medalja s švedsko reprezentanco U18, Pontus
Nyberg (SWE) - zlata medalja s švedsko reprezentanco U18, Iiro Partanen (FIN), Matej Matušek (SVK),
Tomaš Pšenka (SVK) - trener slovaške reprezentance U20, Pavel Takač (SVK) Laura Rollins (CAN) in off
ice trener ANDREW LAVERY (GBR).

IZJEMNO SODELOVANJE Z BRATOMA JOELOM in HENRIKOM LUNDQVIST TUDI V LETU
2020 (LETOS JE KAMP NA ŠVEDSKEM ZARADI COVID-19 ODPADEL)
Glavni trener hokejskih vratarjev pri HENRIK LUNDQVIST CAMP-u in glavni trener hokejskih vratarjev švedske
hokejske reprezentance do 18 let, g. Peter Andersson, prihaja v Slovenijo že osmič. S pomočjo Petra
Anderssona smo z elitnim klubom HC Frölunda dosegli dogovor, da se 2 hokejska vratarja in 2 igralca, ki
bodo prisostvovali na MEDNARODNEM KAMPU BRATOV HITI udeležijo tudi kampa Henrika Lundqvista in Joela
Lundqvista na Švedskem, v Göteborg-u od 19. 7.- 24. 7. 2020. Natančne informacije posredujemo na
kampu.

Na sliki: Peter Andersson in Henrik Lundqvist

V štirih letih smo na Švedsko odpeljali 8 hokejskih vratarjev in 6 igralcev. Pred štirimi leti sta bila to Žiga
Verdonik, Nikola Iliev in Dimitar Iliev, pred tremi leti Nal Kavčič (Olimpija) in Dominik Debeljak, predlansko
poletje pa kar štirje udeleženci mednarodnega kampa bratov Hiti in sicer Omar Ždralovič, David Stunkovič
ter Matic Vesel in Borna Savič, v lanskem letu Matija Ulčar, Georgi Milanov, Aljaž Hrobat Plemelj, Gaber
Jovanovič Šorn in Filip Rogač. Posebno ponosni smo, da je prvi udeleženec, ki je potoval na Lunqvistov
kamp v letu 2016, Žiga Verdonik, letos prvič branil za klub na švedskem v juniorski kategoriji celo sezono.

Veselje naših fantov ob udeležbi na kampu na Švedskem si lahko ogledate na spodnjih slikah.

Na sliki: Göteborg julij 2016: Demitar Iliev, Žiga Verdonik, Henrik Lundqvist in Nikola Iliev.

Na sliki: Göteborg julij 2017: Nal Kavčič, Henrik Lundqvist in

Dominik Debeljak
Na sliki: Göteborg 2018: David Stunkovič, Omar Ždralović,
Matic Vesel in Borna Savič

Na sliki: Göteborg 2019, Aljaž Hrobat Plemelj, Filip Rogač, Gaber Jovanovič Šorn, Georgi Milanov, Matija Ulčar

PLAN TRENINGOV IN OSTALE AKTIVNOSTI
Kamp bo potekal v dveh časovnih terminih:
- od sobote, 1. 8. 2020, do srede, 5. 8. 2020, in
- od petka, 7. 8. 2020, do torka, 11. 8. 2020.
Udeleženci kampa bodo razporejeni v skupine glede na starost in hokejsko znanje in bodo razdeljeni v 4
skupine. Hokejski vratarji bodo imeli svojo skupino.

Trening na ledu poteka dvakrat na dan, dopoldan in popoldan. Dodatni treningi (koordinacije, akrobatike,
stretching, pravilno ogrevanje pred treningi in tekmami, teorija, bodo organizirani na športnih površinah
ob ledeni dvorani Tivoli. Dodatno bomo organizirali delavnice s športnim psihologom. Za udeležence bo
pripravljeno kosilo in dodatna malica. Vsak udeleženec prejme dres in športno majico.

PRIJAVA NA KAMP IN PLAČILNI POGOJI
Najhitrejša pot do prijave na : http://www.rudi-hiti.si/sl_si/paketi/ ali na e-mail: office@rudi-hiti.si
PAKET KAMP + KOSILO

PAKET BREZ KOSILA
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•
•
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•
•
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•

2 x trening na ledu/dan – 2,5 uri ledu/dan
suhi trening
delavnice s športnim psihologom
teorija / video analiza treningov ali tekem
kosilo
malica
dres
darilo za udeležence kampa

2 x trening na ledu/dan – 2,5 uri ledu/dan
suhi trening
delavnice s športnim psihologom
teorija / video analiza treningov ali tekem
malica
dres
darilo za udeležence kampa

CENA = 300 €

CENA = 250 €

CENA 2. OTROK (ista družina) = 232 €

CENA 2. OTROK (ista družina) = 200 €

BANČNI PODATKI:
Plačilo kampa je mogoče izvršiti na TRR:
Akademija Rudi Hiti, Finžgarjeva cesta 19A, 4260 Bled
TRR: SI56 6100 0002 3905 609 ( namen: kamp + priimek otroka ), v polje reference vpišite SI99 ali SI00
in datum nakazila brez presledkov ali pik.

OSTALE INFORMACIJE
Lokacija: Ledena dvorana Tivoli, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Kategorija: Udeleženci bodo razdeljeni po skupinah na podlagi starosti, velikosti in hokejskega
predznanja.
Nastanitev: V primeru, da vas zanima tudi nastanitev nas prosimo kontaktirajte. Vrednost opcije nočitve
s polpenzionom bo 35 € / dan + TT.
PRIJAVA NA KAMP: http://www.rudi-hiti.si/sl_si/paketi/ ali na e-mail: office@rudi-hiti.si

Dnevni program kampa:


2 x dnevno trening na ledu (2,5 uri ledu / dan)



1-2 × suhi trening/ogrevanje, raztegovanje



1× teorija ali video analiza treninga ali tekme



Specialni treningi, ki so pripravljeni posebej za hokejske vratarje, branilce in napadalce



Power skating



Kosilo



Malica

_________________________________________________________________________________

V primeru dodatnih vprašanj, nas prosim brez oklevanja kontaktirajte. Več informacij o kampu lahko
poiščete na http://www.rudi-hiti.si/sl_si/?id=2
S spoštovanjem,

Alenka Hiti
GM
AKADEMIJA RUDI HITI
Brezje 80C, SI – 4243 Brezje
T:+38641751595
F:+38613007773
Email:office@rudi-hiti.si
Web:www.rudi-hiti.si
skype:alenka229

