
Rozpis zahraničního 

soustředění TSM JO 2020 

 

 

Termín: sobota 7. 3. – neděle 15. 3.2020 

Odjezd: pátek 6.3. 22:00 – 22.35 (dle tabulky pod odkazem níže) 

Návrat: neděle 15.3. ve večerních hodinách  

Místo: Maďarsko, Bócsa 

 GPS: 46.6166992N,19.4789261E 
 

Doprava: Pronajatými vozidly – 9 míst/vozidlo 

 Pod následujícím odkazem jsou v tabulce uvedena nástupní 

místa a časy odjezdů. Napište se prosím každý, na kterém místě 

budete nastupovat a do jakého vozidla. Domluvte se s řidičem. 

 Jedno vozidlo pojede z Chrastavy, jedno z Liberce a jedno 

z Jablonce. Sjedeme se v Turnově, kde se přeskládáme dle 

vašich preferencí a v cestě budeme pokračovat společně. 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gzhlniSNtvjOe410sR

2iS7frMUyD2KdPs9x7G8QtgGc/edit?userstoinvite=stepan.wald

hauser%40gmail.com&ts=5e527add#gid=0 

Trasa: Turnov, Hradec Králové, Brno, Bratislava, Györ, Bósca. 

 Předpokládaný příjezd 7.3. v ranních hodinách. 

 
Ubytování: Youth accomodation Bócsa. 2 a 4lůžkové pokoje s povlečením.  

Posilovna, sauna, 2 společné sprchy. GPS: 46.6166992N, 19.4789261E 

 
 

 Každý den je od 14 do 21 hod. k dispozici wellnes (infra sauna, vířivý 
bazén…). Otevřeno po domluvě s ubytovatelem za úplatu 500 HUF v 
hotovosti (37 Kč). 

   

Strava: Zajištěna plná penze. Začínáme 7.3. obědem. Končíme 15.3. snídaní. 

 V místě ubytování jsou k dispozici dva malé obchody  

 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gzhlniSNtvjOe410sR2iS7frMUyD2KdPs9x7G8QtgGc/edit?userstoinvite=stepan.waldhauser%40gmail.com&ts=5e527add#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gzhlniSNtvjOe410sR2iS7frMUyD2KdPs9x7G8QtgGc/edit?userstoinvite=stepan.waldhauser%40gmail.com&ts=5e527add#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gzhlniSNtvjOe410sR2iS7frMUyD2KdPs9x7G8QtgGc/edit?userstoinvite=stepan.waldhauser%40gmail.com&ts=5e527add#gid=0


 
S sebou: sportovní oblečení do lesa, teplé oblečení na ven i dovnitř, čelovka, 

buzola, čip, mapník, oblečení na pobyt v místnosti, plavky, hygienické 

potřeby, psací potřeby, TD, hodinky, běžecká obuv, přezuvky, 

drobná sladkost, cestovní pasy, cestovní pojištění, místní 

měna. 

 

! Důležité: Po zkušenostech z minulých let. Zabalte si prosím rozumný počet věcí 

a zbytečnosti nechte doma. Vozidla nejsou nafukovací a nikdo z vás 

nechce cestovat několik hodin s vlastní taškou na klíně. Volte, proto 

množství vybavení moudře. 

 (Minulý rok do Portugalska jste se dokázali na 10 dní zabalit do 

malých batůžků 😉) 

Program: Specifické mapové tréninky nejen v oblasti JWOC 2018.  

Datum Dopoledne Odpoledne 

7.3. Příjezd - bez tréninku Bócsa - Sudá lichá 

8.3. Bócsa - MicroO Bodoglár - Kombotech 

9.3. Pirtó - JWOC 2018 Long Woman track Bócsa - Knock out sprint 

10.3. Tázlar - middle Volno - výlet 

11.3. Bodoglár - Short stright Tázlar - Štafety přes cestu 

12.3. Kaskantyú - JWOC 2018 Middle distance track Bócsa - Výrazné linie a cesty 

13.3. Volno - výlet Tázlar - JWOC 2018 Relay track 

14.3. Pirtó - Kombotech Bodoglár - long 

15.3. Bócsa - Hledej dle popisu Odjezd 

   Program se může měnit v závislosti na počasí a dalších okolnostech 

 Terén:  Výrazně zvrásněná planina s velkou rozmanitostí porostů. 

 
 
Akce je určena: primárně pro členy TSM a bude doplněna i členy SCM JO (přednost má 

TSM JO). Výjimky může povolit Trenérská rada TSM JO. 

 
Cena: Celkové náklady/osoba 10 200 Kč (ubytování, strava, mapové 

podklady, pronájem vozidel, pohonné hmoty, dálniční poplatky, 

povolení ke vstupu do vybraných lokalit) 

Příspěvek pro členy TSM A   – 8 000 Kč  

Příspěvek pro členy TSM B  – 7 000 Kč  

Příspěvek pro členy TSM C   – 5 500 Kč  

Příspěvek pro členy SCM  - 2 000 Kč 

 

Platby: Členové TSM A po odečtení příspěvku – 2 200 Kč 

 Členové TSM B po odečtení příspěvku – 3 200 Kč 

 Členové TSM C po odečtení příspěvku – 4 700 Kč 

 Členové SCM po odečtení příspěvku    – 8 200 Kč 

 do pátku 28.2. 2020 převodem na bankovní účet 

 č.u.: 2501335828 / 2010  (FIO) 

 Do poznámky uveďte příjmení, za koho platíte. 

 

 



 

 
 

Těší se na vás trenéři TSM a SCM JO :-) 
 

   

   
Ukázky mapových podkladů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo pobytu a tréninku 


