Prázdninové soustředění
TSM a SCM JO 2018

Prázdninové soustředění aneb Nejen orienťák v Krakonošově revíru.
Termín:

pondělí 13. 08. – neděle 19. 08. 2018

Místo:

Sklárna a minipivovar Novosad a Syn Harrachov s.r.o.
Nový svět 95,
Harrachov, 512 46
GPS 50.7824708N, 15.4194903E
http://www.sklarnaharrachov.cz/hotel

Doprava:

Nebude organizována. Pokud budete mít problém dostat se na
soustředění, napište Číbovi. Do Harrachova jezdí i vlak.

Náplň soustředění:

Několik OB tréninků v Harrachově a okolí. Pěší turistika za krásami
Krkonoš, cyklo toulky terény, neterény, z kopce a do kopce. Rozvoj
kolektivní herní činnosti pod rozsluněnou oblohou a též se můžete těšit
na hotel s křížkem nad hlavou (HROB). Návštěva místní sklárny.
Doprovodný program:
Po dobu konání akce bude probíhat oblastní mistrovství v lezení na
palmu. Účast dobrovolná.
Podmínky konání doprovodné akce:
1. Když najdeme vhodnou palmu
2. Když to Kateřina dovolí

Ilustrační foto, dostupné z: Lukysfotogalery
[offline], Lukys ©

Program soustředění se může měnit v závislosti na vedr kondyšns.
Soustředění je zaměřeno na vytrvalostní a objemový základ do podzimní sezóny.
Soustředění bude velice náročné, přijeďte odpočatí.

Strava:

Zajištěna pouze večeře. Začínáme v pondělí večeří, končíme v sobotu
večeří. Snídaně a obědy ve vlastní režii (přes oběd budeme většinou
vejletit). V hotelu je k dispozici kuchyňka (výbava kuchyňky viz
http://www.sklarnaharrachov.cz/hotel/typy-pokoju).
Případné požadavky ohledně stravy mailem na katka.kaskova@post.cz.

Ubytování:

V hotelových pokojích. Společná kuchyňka a WC přes chodbu. Více na
http://www.sklarnaharrachov.cz/hotel/typy-pokoju

Příjezd v pondělí do 12:00, odjezd v neděli v odpoledních hodinách.
Cena:

Celkové náklady cca 2300 Kč (ubytování, strava, mapové podklady, tisk
map).
Předpokládaný příspěvek pro členy TSM a SCM – 1000 Kč.
(Přesná částka pro SCM i TSM bude upřesněna v pokynech
k soustředění (díky za pochopení)).

Povinné vybavení:

Cyklistická helma, cyklistické rukavice, náhradní duše vhodná pro Váš
konkrétní typ kola, Kit na lepení duší.
Na soustředění přijedete s odborně seřízeným bicyklem bez zjevných
mechanických závad.

V případě že nejste vlastníkem bicyklu, případně se z jakýchkoliv důvodů nechcete účastnit
cyklovejletění, nezoufejte. Bude připraven náhradní program (pěší turistika a další)
probíhající souběžně s cyklovýlety.
Co s sebou:

Po
Termín přihlášek:
Další informace:

sportovní oblečení do lesa (boty do lesa i na sprint), sportovní
oblečení a vybavení na kolo, oblečení a vybavení na turistiku, plavky,
čelovka, buzola, mapník, SI, oblečení na pobyt v místnosti, přezůvky,
hygienické potřeby, psací potřeby, TD, pas nebo OP (Některé
tréninky proběhnou v Polsku. Před soustředěním bude upřesněno
kdy, abyste se mohli pojistit do zahraničí.)
do pátku 15. 06. 2018 ideálně přes stránky www.scmjo.cz nebo
přes e-mail jakocib@gmail.com (Číba).
pokyny v týdnu před soustředěním nebo na uvedeném e-mailu.

Za trenéry TSM a SCM JO, Číba :-)

