Plán činnosti TJ
-

1.

sezóna 2018

Organizované akce pro veřejnost

termín

název

místo

manažer

Druh akce

8.4.
13.5.
23.5.
2.6.
26.8.
21.9.

Horský maratón
Husitský štít - klasika
Světový den OB
Nebojte se mapy
Budějovický pohár - krátká
OB šumavskou přírodou (předpokládáme, že budeme požádáni o

Trhové Sviny
Frymburk
Borová Lada
Č. Budějovice

Brožka
Teringl
Hojdar
Teringlová

Černé Údolí

Janošík

Borová Lada

? Hojdar,
Rychtecký
Brožka

běh
OB
OB
OB
OB
OB

podporu)

31.12.

2.

Silvestrovský běh

běh

Příprava sportovní sezónu

Tréninky:
o
o
o
o



Vždy ve středu od 17:30 hod. do 19:00 hod.
Nekonají se v období školních prázdnin Č. Budějovic (jarní 12. – 16.3.2018)
V tělocvičně v Sokolské ul.: od 3.1.2018 do 4.4.2018, od 26.9.2018 do 19.12.201; zaměřeno na mládež; výjimky:

28.3. – musíme se dohodnout; navazují dva dny Velikonočních prázdnin (čt, pá)
V terénu od 11.4.2018 do 19.9.2018; místo bude průběžně zveřejňováno; přístupné pro kohokoliv; výjimky:

9.5. předpokládaná účast na Krajském přeboru škol (dopoledne, každý reprezentuje svou školu)

16.5. předpokládáme účast na Běhu Křemží;

Soustředění:
o
o
o
o

3.

Trhové Sviny

Zimní soustředění:
Jarní soustředění:
Letní soustředění:
Podzimní soustředění:

11. - 17.3. – Krkonoše; organizuje Teringlová (účastníci již domluveni)
??? - ???; organizuje Janošík
??? - ???; ???
8. – 9.12. - ????; organizuje Rychtecký

Účast závodech v OB

Obecné informace k účasti na závodech:
o
o

o





Sněhulák
o
jsou známy pouze tyto termíny: 27/28.1.2018 – Prachatice (Písek)
o
jinak nutno samostatně sledovat: http://snehulak.rsmonolit.cz/kalendar/termíny
o
přihlášky podle rozpisu
o
startovné hradí každý sám; odevzdávat doklad o zaplacení startovného – platí zejména při účasti dětí a mládeže
Různé veřejné závody (nezařazené do níže uvedených soutěží nebo prázdninové vícedenní závody)
o
o



Přihlášky prostřednictvím ORISu - http://oris.orientacnisporty.cz/ ; provádí každý sám.
Hromadně je hrazeno startovné pouze pro včas přihlášené prostřednictvím ORISu a to na závody Krajského žebříčku
jednotlivců, Žebříčku B – Čechy a Mistrovství a Veteraniády ČR. Takto uhrazené startovné je následně přeúčtováno na
osobní účet člena.
Pozdní přihlášku, změny si hradí a zajišťuje každý sám

termíny jsou zatím přesně známy; jinak v ORISu - http://oris.orientacnisporty.cz/
veškeré náklady si hradí každý sám; odevzdávat doklad o zaplacení

Kalendář závodů 2018
o
o

Po zveřejnění termínu na ORISu bude v nabídce „Interních informací“ zveřejněn kalendář závodů s předpokládanou účastí
členů
Informace k jednotlivým soutěžím

 Linz cup
Plánované termíny: 31.3.; 14.4.; 12.5.; 25.8.; 29.9.; 6.10.
-



konají se cca do 50 km od státní hranice
kategorie HA (6-8 km); HB Lang (4-6 km); HB Kurz (3-4 km); DB Lang (4-6 km); DB Kurz (3-4 km); C (cca 3 km); K = fáborky
na závodech neplatíme startovné; abonentní přihláška prostřednictvím Rychteckého
čas 000 vždy v 15:00 hod.
Krajský žebříček jednotlivců (místo konání nebo místo sídla pořadatele)

-

21.4. – OPI - Písek; 13.5. – VCB - Frymburk; 20.5. – VTA - Tábor; 26.8. – VCB - ???; 22.9. – OPI - Písek; 23.9.
– OPI - Písek; 6.10. – KSH – Kašperské Hory; 7.10. – KSH – Kašperské Hory; 20.10. – PVD - Pražák

-

startovné: dospělí do 100,- Kč; do H,D14 do 50,- Kč; půjčovné SI 50,- Kč

 Žebříček B – Čechy východ
5. - 6.5. – PHK – Hradec Králové; 9. - 10.6. – SJH – Jindřichův Hradec; 8. - 9.9. – SJI - Jihlava
-

startovné podle kategorie do 250,- Kč za závod

 Krajské přebory – současně Krajský žebříček jednotlivců

-

7.4. – krátká – VTA - Tábor ; 7.4. – sprint- KRE - Křemže; 7.4. - štafety – VTA - Křemže; 25.8. – klasika –
PCB – Černé Údolí

-

vítězové v kategoriích H,D16 – H,D21 získávají právo účasti na příslušném M ČR; startovné jako na Krajském
žebříčku

 Mistrovství ČR a Veteraniády ČR
-

4.

19.5. – sprint – VTA - Tábor; 23. - 24.6. – krátká – TBM - Brno; 15. - 16.9. – klasika – JPV - Prostějov; 13.10. –
štafety – PVD - Vodňany; 14.10. – klubů – PVD - Vodňany
postupující startovné neplatí; na veteraniádě cca 300,- Kč

Účast na jiných závodech, sportovních akcích

V celém rozsahu ji zajišťuje a hradí každý sám (horský maraton; Silvestrovský běh; 24 hodinovka; Horský OB; Sportovní hry
seniorů apod.)



Účastní-li se mládeže (6 – 20 let) je vhodné zajistit příslušné doklady a předat hospodáři (platí i pro jiné druhy sportů)

5.

Valná hromada 2018

Uskuteční se na přelomu listopadu a prosince

6.

Jiné aktivity

Zajištění souhlasu majitelů lesa s možností vytvoření mapy pro OB – realizuje Janošík

Vytvoření mapy dalšího prostoru pro trénink mládeže – podle možností realizuje Rychtecký

