
Informace k závodům a k soustředění žáků JO v květnu a v červnu 2014

Akce Termín Druh závodu Ubytování Doprava Odjezd Přihlášky 
u Mery

Cena

Český 
pohár 
štafet
Vyzývací 
pohár

24. a 
25. 5.

2 závody 
štafet + 
sprint v České 
Třebové

třídy ve 
škole, 
spacák, 
karimatka

auta + 
autobus

v sobotu 24.5. 
v 6:15 od 
Decathlonu v 
Liberci

do 4.5. 300Kč 
+ 
200Kč

Soustředění 31. 5. - 
1. 6.

Skokovy, 
penzion V 
Ráji

postele (35 
objednaných)
, poslední 
přihlášení 
spacák + 
kalimatka

samostat
ně

v neděli auty 
na OŽ do 
Liberce

do 20.5. 760Kč

Český pohár štafet – Mikuleč u České Třebové  

Vyzývací pohár žactva – soutěž oblastí ve štafetách

Doprava: Bude vypraven oblastní autobus, který bude vyjíždět v sobotu ráno z Liberce od 
Decathlonu v 6:15. Zastávky v Jablonci nad Nisou 6:35 – Ostrý roh a Horní náměstí, Turnov 
autobusové nádraží 7:00. Start: 10:30.

BOR+LTP nahlášena doprava auty. 

Na závod ve sprintu, který se běží v sobotu 24.5. po závodě štafet v České Třebové (start 16:00) 
se přihlaste sami přes oddíl nebo přes ORIS. Štafety na sobotu       přihlásím já. Nocleh bude 
zajištěn pro všechny žáky SCM JO ve třídě ve škole v České Třebové ve spacáku, na karimatce. 
Zajištěna bude také večeře a snídaně. Nedělní závod je oblastním přeborem Ještědské oblasti ve 
štafetách. Tento závod poběží oddílové štafety, kdo štafetu nemá poběží za SCM. Pokud v neděli 
poběžíte za oddíl, ten vás také přihlásí.

Doplatek za víkendové závody štafet 24. a 25.5. bude  přibližně 200 Kč(snocůeh, večeře, 
snídaně). Kdo pojede autobusem bude přispívat 200Kč. Startovné všem, kteří poběží štafetu za 
SCM, platí SCM JO.

Doplatek bude vypočítán u každého individuálně podle toho, jestli v neděli poběží oddílovou nebo 
oblastní štafetu.

Terén štafet:

Sobota: Převážně rovinatý či jen velmi mírně zvlněný terén v nadmořské výšce cca 450 m n. m. 
s relativním převýšením do 25 m. Velmi hustá síť komunikací, včetně velmi četných nevýrazných 
průseků. Porostově velmi rozmanitý smíšený les s většími plochami obtížněji průběžných hustníků 
a pasek. V údolích a povodích potoků místy rozmáčený běžecký podklad s výskytem bažinek. V 
jihovýchodní části prostoru svah s vrstevnicovými terénními detaily (údolíčka, hřbítky apod.). 
Předchozí mapa U Antoníčka (1975).
Neděle: V jižní části prostoru mírně zvlněný, v severní až kopcovitý terén v nadmořské výšce cca 
450 – 550 m n. m. s relativním převýšením do 100 m. Běžná středoevropská síť komunikací s 
výraznými údolními cestami. Z větší části porostově velmi dobře průběžný smíšený les. Četné 
bodové terénní detaily (zejména kupky apod.) a četné porostové bodové detaily (výrazné stromy, 
malé světlinky apod.). Předchozí mapa U Antoníčka (1975), část Janov (2005).

Přihlášení na štafety obdrží podrobnější informace o závodech po 3.5..



Soustředění Skokovy – penzion V Ráji  

Podrobné informace k soustředění budou rozeslány později. 

V neděli 1.6. se ze Skokov přesouváme do Vratislavic nad Nisou k Mojžíšovu pramenu na oblastní 
žebříček, který pořádá VLI. Na tento OŽ se přihlaste sami přes oddíl nebo ORIS. Odvoz ze Skokov 
do Liberce bude organizován auty. Rodiče nebo trenéři zajistí převoz na OŽ.

V přihlášce na štafety uveďte:

– jestli vás sveze oddíl nebo tuto možnost nemáte a pojedete autobusem

– jestli v neděli poběžíte oddílovou štafetu nebo oblastní

Mery

607202373, mery_borek@email.cz
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