Středeční mapové tréninky – informace pro členy oddílu
Během letošního podzimu bude zkušebně otestován nový systém středečních tréninků pro
jižní část Hanácké oblasti (Prostějovsko, Olomoucko) - 1 x za 14 dnů bude společný („velký“)
trénink a v mezidobí by si každý oddíl uspořádal samostatný („malý“) trénink.
Přípravu tréninků a tisk map bude zajišťovat Petr Hynek, hynek.petr@email.cz,
+420 582 332 286, MB 721 736 662 – pouze na příjem a beru jenom známá čísla
Plán tréninků - podzim 2020
Datum
2.9.
9.9.

* Závod AM ČR
Společný trénink

16.9.

Samostatný trénink

23.9.

Společný trénink

30.9.

Samostatný trénink

7.10.

Společný trénink

14.10.
21.10.

Samostatný trénink
Společný trénink

28.10.

* Závod OŽ

Místo
Mohelnice
PLUMLOV,
Obrova noha,
od Podivic
Zdětín, střelnice

Druh tréninku
Sprint
1.úsek štafet,
start 16,30 hod.

Krátká trať +
biatlon
Náměšť na
Okruhy,
Hané,
směrem na
1.parkoviště
sever
Protivanov,
Jemná mapa „Stříbrná louka“ meliorky,hustník
Konice
Pruhy/
Sládkova skála
Skalka
Krátká trať
Lhota pod
VPK – 1. K a
Kosířem
poslední K
určená
+ soustředění
SCM a SCD

Pořadatel
pořádáme
PLU

D.Vystavěl,
P.Hynek
OOL

J.Otrubová
KON
J.Přikryl, D.Hýbl
JPV
J.Otrusina,
P.Hynek
KON

Společný "velký" trénink bude probíhat podle těchto zásad:
- přihlášky – KAŽDÝ SI ZAJIŠŤUJE SÁM prostřednictvím systému ORIS – tedy tak jak na
normální závod. POZOR – je nutné mít zakliknutý filtr (zobrazení) „všechny závody“!
- za tento typ tréninky se vybírá poplatek 20,- Kč/účastník – tento poplatek za řádně
přihlášené v termínu (úterý před tréninkem do 20:00 hodin) platí oddíl. Eva Honkyšová
pošle částku za celý oddíl hromadně ve středu dopoledne.
- pořadatel garantuje pro všechny řádně přihlášené účastníky vytištěnou mapu té kategorie,
kterou si závodník objedná v ORISu
- dodatečné přihlášky si řeší každý samostatně podle možností pořadatele (prosím dodržujte
termín přihlášek a nepřidělávejte pořadateli starosti)
- trénink bude probíhat na SI
- doba tréninku (postavené kontroly v lese a vyčítání výsledků) od 16:00 do 17:30 (pokud
nebude rozpisem tréninku upraveno jinak)

Oddílový "malý" trénink bude probíhat podle těchto zásad:
- přihlášky – přes Google formulář, který bude spravovat Dušan Hýbl, případně emailem na
adresu dusanhybl@gmail.com v termínu nejpozději v úterý před tréninkem do 20:00 hodin
- za tento typ tréninky se nevybírá poplatek
- pořadatel garantuje pro všechny řádně přihlášené účastníky vytištěnou mapu té kategorie,
kterou si závodník objedná v přihlášce
- dodatečné přihlášky si řeší každý samostatně podle možností organizátora (prosím
dodržujte termín přihlášek a nepřidělávejte pořadateli starosti)
- trénink bude probíhat na SI
- doba tréninku (postavené kontroly v lese a vyčítání výsledků) od 16:00 do 17:30 (pokud
nebude v informaci k tréninku upraveno jinak)
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