I.
PREDSTAVENIE AGENTÚRY
Sme profesionálna agentúra, ktorej úlohou je vyhľadávať mladé talenty na Slovensku a pripraviť
ich na účinkovanie v 2. najvyššej kanadskej a americkej juniorskej hokejovej lige. Náš hlavný
agent Tomáš Gbúr pôsobil v tejto súťaži a v súčasnosti je menovaný manažmentom kanadskej
juniorskej ligy za hlavného skauta pre Slovensko. Momentálne spravujeme v tejto lige niekoľko
aktívnych a úspešne pôsobiacich hráčov.
II.
ZAMERANIE AGENTÚRY
Zhodnotíme reálne možnosti daného hráča v zmysle požiadaviek a záujmu konkrétnych klubov.
Ak hráč bude vyhovovať daným požiadavkám klubu sprostredkujeme podpísanie regulárnej
ZMLUVY medzi hráčom a klubom. Zabezpečíme kompletný transfer pre hráča vrátane letenky
a ubytovania, ale aj ďalších technických, odborných, ale často aj mentálnych a poradenských
záležitostí. Z vlastných skúseností, ale aj zo skúseností našich hráčov pôsobiacich v Kanade a
USA prekonzultujeme s hráčom všetky otázky týkajúce sa pôsobenia v ligách.
III.
BENEFITY PRE HRÁČA
GMHL, WSHL, NA3HL, NAHL liga ponúka : 46 zápasov + play-off, prípravné zápasy, s howcase (veľký turnaj za účasti skautov z OHL, NCAA, WHL, USHL, NAHL)
V každom tíme sa nachádza hlavný tréner, asistent trénera, brankársky tréner, kondičný tréner,
mentálny tréner, masér a lekár a oprava výstroje. Fitnes na štadióne, priestranná šatňa s wifi
a LCD televízorom na rozbor tréningového procesu.
Hráč dostane tréningový dres, hokejovú tašku, bundu, čiapku, gate a mikinu s logom tímu
a hokejky na sezónu. Hráč má zabezpečené jedlo počas zápasov a tréningov, energetický nápoj.
Všetky zápasy je možné sledovať on-line aj na Slovensku.
IV.
PLATBY
Pôsobenie v tejto súťaži je platené hráčom, suma je individuálna a závisí od rôznych faktorov,
ako je požiadavka tímu, kvality hráča, obdobie transferu. Spresniť ju vieme, až po odkomuniko-

vaní detailov medzi hráčom a klubom samozrejme pred podpísaním zmluvy. Za danú sumu sú
poskytnuté hráčovi nielen horeuvedené benefity, ale hlavne možnosť objaviť svet skutočného
hokeja a príležitosť presadiť sa priamo v kolíske svetového hokeja, kde bude môcť ukázať svoje
schopnosti pred skautmi NHL.
V.
RESUME
Naša agentúra Vám ponúka príležitosť pôsobenia v Kanadskej a Americkej juniorskej súťaži.
Máme poverenie od manažmentu líg individuálne zhodnotiť možnosti každého hráča a rozhodnúť či ste vhodným adeptom pre daný tím. Ak budete vyhovovať a vycestujete za Vaším snom
budeme Vám k dispozícií 24 hodín denne, budeme s Vami riešiť Vaše starosti a zdieľať s Vami
Vaše radosti.
„Nemôžeme Vám zaručiť, že budete hviezdou NHL, ale skúsenosti ktoré získate, možnosti ktoré
objavíte a sebavedomie ktoré nadobudnete, Vám otvoria oči a povedú Vás k Vášmu úspešnému
životu.
Tomáš Gbúr
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v prípade Vážneho záujmu nás kontaktujte za účelom osobného stretnutia :
Hockey Consulting s.r.o.
mail : info@hokejvkanade.sk
tel. : 0908 622 133
sídlo : 974 01 Banská Bystrica, Nad Plážou 15
web : www.hokejvkanade.sk

