Soustředění TSM/SCM ZCO
1. - 3. 9. 2017, Jizerské hory
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soustředění je určeno přednostně pro účastníky MČR na klasické trati (viz níže).
Účast dalších závodníků je možná do vyčerpání kapacity ubytování.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místo konání:

horské lesy Jizerských hor
- Pepikáč (ŽA TJN 2016), přímo v místě ubytování
- Červená ruka (ŽB CHA 2014), nejvíc podobný terén letošnímu MČR

Datum konání: od pátku 1. 9. do neděle 3. 9. 2017
soustředění naváže na páteční termín srovnávacích testů mládeže (STM)
ve Svitavách (viz níže)
Centrum:

Josefův Důl, Karlov, penzion Jizerky (http://www.penzionjizerky.cz/)

Ubytování:

v budově na postelích

Stravování:

od páteční večeře do nedělní snídaně v místě ubytování,
neděle oběd balíček

Program:

2 mapové tréninky denně (pátek jeden), některé s upravenými mapami
rozbor prostoru závodů pro podzimní část sezóny

Doprava:

osobními automobily
bude proplacena řidičům podle směrnice SCM na ujeté kilometry

Platba :

zahrnuje ubytování, stravu, mapy, dopravu, místní poplatky
nezahrnuje náklady spojené s účastí na STM - bude řešeno samostatně
dorost zařazený do TSM
500,- Kč
dorost a žáci zařazení do SCM/SCD
1.000,- Kč
ostatní
1.650,- Kč
trenéři
300,- Kč
Na účet SCM do 28.8.2017 č.ú. 1982245369 / 0800.
Pokud budete posílat platbu za celý oddíl, uveďte variabilní symbol č.
oddílu podle adresáře ČSOS, jinak do zprávy pro příjemce jména osob, za
které se platí. Kdo bude (výjimečně) platit v hotovosti, sdělte to předem.

Přihlášky:

do 27. 7. 2017 v přihláškové tabulce
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c6g9isVpHBoo3eHqxayGsqwJTkAm3zj9papSLkXOHo/edit?usp=sharing
nebo e-mailem alesri66@gmail.com

Seznam postupujících na MČR klasika:
D16
D18
Regina Tokárová
Lenka Hanáková
Pája Nádeníčková
Dorotka Doležalová
Káťa Černá
Dáda Biersaková
Terka Šlechtová
Bára Lučanová
Klára Marešová
H16
Lukáš Richtr
Šimon Kurz
Nick Newiak
Radim Tokár
Filip Šauli
Vojta Spěváček
Šimon Mayer
Petr Lill

H18
Ondra Hasman
Honza Hašek
Adam Solomko

D20
Terka Kinkorová
Kačka Obytová
Eliška Kroupová

H20
Kuba Zieba

Šanci nominovat se ještě mají Eliška Fišarová, Iva Nádeníčková, Olda Kohoutek a Honza
Oncirk, pokud si z letošního žebříčku B vyběhnou licenci A.

Srovnávací testy mládeže (STM):
Účast je nutnou podmínkou pro zařazení závodníka do TSM pro příští rok!!!
Společně se zúčastníme termínu 1. 9. 2017 od 9:00 ve Svitavách. Po skončení bude přímý
přesun do místa ubytování, aby se ještě v pátek stihl lehký trénink.
Další detaily (nocleh ze čtvrtka na pátek) ještě po domluvě účastníků upřesníme.
Pokud někdo na STM nepojede, může dorazit rovnou v pátek do 16:30 do místa ubytování.
Pokud by někdo chtěl jet jenom na STM a ne na soustředění, může využít i termín 3. 9. v
Praze (pokud bude potvrzen).
Přihlášení na testy každý sám na formuláři na stránkách výběru dorostu ČR http://vd-ob.cz/
(zatím není formulář zveřejněn).

