
      Pokyny 
  

     
 Otvorené sústredenie výberu juniorov SR v orientačnom behu 
 
 
 
Dátum:  2. 7. - 5. 7. 2020 
 
 
Miesto:  Janov nad Nisou, ČR 
 
 
Ubytovanie: Hotel Semerink, Janov nad Nisou, cena s plnou penziou je 550 CZK / osoba / noc.  
  Platiť sa bude v hotovosti v českých korunách.  
 
  Tých, ktorý si objednali bezlepkovú stravu prosí vedúca prevádzky aby si k  
  raňajkám zaobstarali vlastné pečivo. 
 
 
Cestovné    
náklady: Náklady si účastníci hradia sami z vlastných prostriedkov, prípadne z prostriedkov 
  klubov,  alebo CTM.  
 
  Náklady za dopravu za veľké auto ( bus ) a za auto Mateja Hraboša budú zaplatené z 
  prostriedkov zväzu v rámci financií z dotácií pre kluby na mládež do 23 rokov a CTM. 
  Bolo to dohodnuté so zástupcami klubov na konferencii SZOŠ tento týždeň.  
 
  Posádky ostatných dvoch áut si dopravu vyriešia medzi sebou.  
 
 
Vyúčtovanie:  Každý účastník si uhradí ubytovanie a stravu sám za seba, respektíve sa prosím  
  dohodnite po skupinách v kluboch, či CTM nech na ubytovaní neplatíte po  
  jednom, ale za  skupiny. Nemusia nám tak vystavovať zbytočne nadmerný počet 
  účtov, čo je pre nich komplikovanejšie, a v konečnom dôsledku aj pre Vás, nakoľko 
  to zaberá kopec času ktorý môžete využiť radšej na regeneráciu.  
  Vedúci klubov, či CTM, určite si prosím svojho zástupcu z účastníkov sústredenia, 
  ktorý bude mať platby na starosti. Neriešte to prosím cezo mňa.  
 
 
Cestovné  
doklady: Každý je povinný mať doklad totožnosti, buď občiansky preukaz, alebo pas.  
 
 
Rozpisdopravy:  
https://is.orienteering.sk/sites/default/files/competition_documents/2020/07/1617/1617_other_sk
_0.pdf     

https://is.orienteering.sk/sites/default/files/competition_documents/2020/07/1617/1617_other_sk_0.pdf
https://is.orienteering.sk/sites/default/files/competition_documents/2020/07/1617/1617_other_sk_0.pdf


Iné:  na sústredení budete potrebovať buzolu, SI čip, mapník, veci na dvojfázový tréning,  
  aj s komplet suchými vecami na prezlečenie po každom tréningu na mieste. Na 
  tréningy budeme dochádzať autami v okolí cca do 40 km, a nie je rozumné a zdraviu 
  prospešné po tréningu čakať na odjazd, či byť cestou späť na hotel v aute spotený a 
  mokrý!!! Takisto udržujte maximálnu čistotu v autách pri preprave. Prezliekajte sa 
  mimo áut a busu, a špinavé veci a obuv si uložte ešte pred vstupom do áut tak, aby 
  ste v autách nezanechávali špinu. 
 
  Dva tréningy budú v Českom Raji. Je tam zákaz behať v obuvi s kovovými hrotmi. 
  Nezabudnite si prosím pribaliť obuv na OB tréningy bez kovových hrotov.  
 
 
 
Program: Štvrtok 02. 07.   
   
  Doobeda Cestovanie 
  15:00   Mapový tréning, skrátená trať, AP1-AP2, Branžež ( Český Raj ) 
     Zákaz použitia obuvi s kovovými hrotmi! 
  19:00  Večera 
  20:00  Administratíva, vyúčtovanie, rozbory postupov 
  22:00  Večierka 
      
   
  Piatok 03. 07.  
   
  06:30  Budíček 
  06:45  Ranná rozcvička 
  07:30  Raňajky 
  09:30  Mapový tréning, stredná trať, AP2-AP3, Slovanka ( Jizerky ) 
  12:00  Obed 
  14:00  Mapový tréning, skrátená trať, klus-AP1 ( Český Raj ) 
    Zákaz použitia obuvi s kovovými hrotmi! 
  18:30  Večera 
  19:30  Rozbory postupov 
  22:00  Večierka 
  
   
  Sobota 04. 07.  
   
  06:30  Budíček 
  06:45  Ranná rozcvička 
  07:30  Raňajky 
  09:30  Mapový tréning, Okruhy-hromad.štarty, AP2-AP3, Břízky ( Jizerky ) 
  12:00  Obed 
  15:00  Mapový tréning, retiazka, klus, Slovanka ( Jizerky ) 
  18:00  Večera 
  19:00  Rozbory postupov 
  22:00  Večierka 
 
   
 
 



 
  Nedeľa 05. 07.  
   
  06:30  Budíček 
  06:45  Ranná rozcvička 
  07:30  Raňajky 
  09:30  Map. tréning, skrátená-hromad.štart, AP2-AP3, Bramberk ( Jizerky ) 
  12:00  Obed 
  13:00  Odchod domov 
 
 
   
 
 
 
Informácie: Štefan Šurgan, surgy@seznam.cz, 0915 424 269 
 
 
 
Poznámka:  Účastníci sa zúčastňujú sústredenia na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. 
  Každý účastník sústredenia berie na vedomie spracovanie jeho osobných údajov za 
  účelom administrácie, organizácie, propagácie a zverejnenia výsledkov tréningov 
  sústredenia. Počas sústredenia budú vytvárané fotografie a videá, ktoré môžu byť 
  zverejňované. Každý účastník svojím prihlásením, a zúčastnením sa sústredenia 
  súhlasí s ich zverejňovaním.  
 
  Preteky sa uskutočnia za aktuálnych, v SR a ČR určených opatrení súvisiacich  
  s Covid-19. Nevyhnutné je hlavne dodržiavanie vzdialenosti medzi osobami a nosenie 
  rúška v  spoločnosti iných osôb. 
  Pri cestovaní je potrebné aby mal každý jednotlivec pri sebe rúško. Na hraniciach 
  môžeme byť kontrolovaný. Zmerajte si preventívne ráno teplotu. Kto bude mať 
  teplotu zvýšenú, nech zostane doma.  
  Situáciu sme overovali a mala by byť do nášho návratu v nedeľu stabilná. Čiže hrozí 
  len minimálne riziko, že by sa situácia v ČR a SR zmenila počas nášho pobytu v ČR 
  nejakými zásadnejšími obmedzeniami, či povinnosťou karantény.     
 
   
 
 
 


