
PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE DO 29. února 2016 
 

VELIKONOČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 

pátek 25. 3. odjezd dopoledne - pondělí  28. 3. 2016 

 

Letošní velikonoční soustředění se uskuteční na Slovensku v okolí městečka Šaštín-Stráže.   

Tréninky budou v borovicovém lese s písečným podkladem, kde jsou vrstevnicové tvary, 

dostatek cest, průseků, apod. Doporučuji všem závodníkům, včetně nejmenších, aby se 

soustředění zúčastnili.  

Je to soustředění, kde získáte kontakt s mapou a  nejmenší se naučí základy orientačního 

běhu. Je zapotřebí, aby jeli i dospělí závodníci, případně rodiče a pomohli zajistit dopravu.  

Místo: rekreační oblast Gazárka 

Ubytování: zděné budovy-chaty (4-5 budov blízko sebe), stravování restaurace Tropic Pizza. 

V ceně je ubytování 3 noci, plná penze, mapy, doprava.   

1 300,- Kč  Žáci, dorost   

1 600,- Kč dospělí, platící členové oddílu (členské příspěvky 1 000,- Kč) 

2 100,- Kč ostatní 

 

 

 

 

 

-----------------------------------zde odstřihněte a odevzdejte--------------------------------------- 

 

 

PŘIHLÁŠKA NA VELIKONOČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 25. - 28. 3. 2016 

 

Jméno …………………………………………….    ano  ne 

Jméno …………………………………………….    ano  ne 

Jméno …………………………………………….     ano  ne 

Jméno …………………………………………….    ano  ne 

 

Mám auto k dispozici      ano  ne  

Do auta můžu ještě vzít……. osob. 

 

 

Napište jména, koho budete brát……………………………………………………… 

 

 

        ……………………………….. 

         podpis člena 

 

U členů mladších 18 let podpis jednoho z rodičů 

 

        ………………………………. 

         podpis rodiče 

 

 



Přihláška na prázdninové letní závody, odevzdejte do 31. března 2016 

 

4-denní závody Cena střední Moravy, Suchý 2. - 6. 7. 2016 
Datum: sobota 2. 7. - středa 6. 7. 

Místo:  Suchý 

Ubytování: Chatky, pokoje, apartmány Penzion Athény, pokud bude ještě volno 

Strava:  vlastní 

Doprava: auta 

 

Náklady:  

Ubytování 4 noci   170,- Kč  až 300,- Kč /noc  

Startovné DH10 – DH14, ostatní rozpis ještě není zveřejněn   

Doprava:    cca 300,- Kč (350km+50km) 

Doprava z TRI na ubytování + cesta na závody. Cena pro ty, kteří nejedou vlastním autem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ PŘIHLÁŠKA NA CENU STŘEDNÍ MORAVY, 2.7. - 6. 7. 2016 

 

Jméno ………………………………   ano  ne 

Jméno ………………………………   ano  ne 

Jméno ………………………………    ano  ne 

Jméno ………………………………    ano  ne 

 

Mám auto k dispozici  ano  ne  

 

 

       …………………………………. 

        podpis člena 

 

U členů mladších 18 let podpis jednoho z rodičů   

 

…………………………………. 

 podpis rodiče 

 

 

 

 

 

 



Přihláška na prázdninové letní závody, odevzdejte do 31. března 2016 
 

4-denní závody Slovak Karst Cup, Krásnohorská Dlhá Lúka (SVK)  

20. - 24. 7. 2016 
Datum závodů: čtvrtek 21. 7. - neděle 24. 7. (pravděpodobně se pojede už o den dříve 20. 7.) 

Místo:  Krásnohorská Dlhá Lúka (SVK), Silická a Plešivecká planina 

Ubytování: zajištění až podle počtu přihlášených (internát Rožnava nebo v centrum závodu      

             Penzion Jozefína) 

Strava:  vlastní 

Doprava: auta  

 

Náklady:  

Ubytování 4 noci a/ Penzion Jozefína 10 euro/ noc  (pokud bude volno) 

b/ ubytování Internát Rožnava 9 euro/ noc  

Startovné DH10 – DH14  16 euro (cca 433,- Kč) 

DH16-18, 65 a starší, K3  24 euro (cca 649,- Kč) 

Ostatní  kategorie   30 euro ( cca 811,- Kč) 

Doprava:    cca 600,- Kč     (560km+200km) 

Strava:     vlastní 

Doprava z TRI na ubytování + cesta na závody. Cena pro ty, kteří nejedou vlastním autem. 

 

 

 

 

 

2/ PŘIHLÁŠKA NA SLOVAK KARST CUP, 20. - 24. 7. 2016  

 

Jméno ………………………………   ano  ne 

Jméno ………………………………   ano  ne 

Jméno ………………………………    ano  ne 

Jméno ………………………………    ano  ne 

 

Mám auto k dispozici  ano  ne  

 

 

 

       …………………………………. 

        podpis člena 

 

U členů mladších 18 let podpis jednoho z rodičů   

 

 

…………………………………. 

        podpis rodiče 

 


