
Program závodů a oddílových akcí – jaro a léto 2018  

17.3. so závody OB, Jarní skály – Ještědská oblast (Podkost), TUV

18.3. ne otvírání sezóny – větší mapový trénink, Mníšek, Skalka

25.3. ne závody OB, Středočeský žebříček, krátká trať (Rakovník), JES

30.3. – 2.4. pá – po Velikonoční soustředění, Doksy – Poslův mlýn + účast na všech 3 etapách 
vícedenních závodů Velikonoce ve Skalách 

8.4. ne závody OB, Středočeský žebříček, (Praha – Tuchoměřice), DKL

14.4. so závody OB, Středočeský žebříček, Mistrovství oblasti na krátké trati 
(Aldašín), TAP

21.4. so závody OB, Středočeský žebříček, Mistrovství oblasti ve sprintu (Slaný), SLA

22.4. ne závody OB, Středočeský žebříček (Chyňava), SCP

10.5. čt Přebor škol, krajské kolo (zajišťují školy)

13.5. ne závody OB, Středočeský žebříček, Mistrovství oblasti na klasické trati 
(Halouny), VSP

26.5. so závody OB, Mistrovství oblasti štafet, ČPŠ (Třemošná), LPM  - účast mládež a 
dospělí , dle dohody s trenéry, výběr žactva Sč.oblasti běží Vyzývací pohár

2.6. ne závody OB, Středočeský žebříček, krátká trať (Ondřejov), FSP

20.6. st závody OB, Klacky Open, štafety, EKP (bude v přihl.systému)

Poznámka: Pro závody v Ještědské oblasti, které jsou v přihláškovém systému, se proplácí pouze 
startovné od DH10 výše

Mistrovství republiky a další vybrané celostátní akce – Žebříček A, Žebříček B

(na závody  ŽA do kategorií A se mohou hlásit pouze držitelé lic. A, na závody ŽB je přihlášení 
neomezené, avšak pro zařazení do bodované části ŽB je nutná registrace)

14.4. so MČR v nočním OB pro DH16, 18 a 21 + veterány (Horní Brusnice), STH

15.4. ne Manufaktura Český pohár – žebříček A, sprint (Jičín), SJC

5.5. so Manufaktura Český pohár – žebříček A, žebříček B – Čechy západ, krátká 
trať, Lštěň u Hostomic , PGP 

6.5. ne Manufaktura Český pohár – žebříček A, žebříček B – Čechy západ, klasická 
trať, Lštěň u Hostomic , PGP 

19.5. so Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu, VTA  (Tábor)



20.5. ne Manufaktura Český pohár – žebříček A, Krátká trať, VTA

26.5. so Manufaktura Český pohár – žebříček A , Sprint. Plzeň – Prazdroj.pivovar, start 
v 16.00, pořádá VPM

so Český pohár štafet, LPM – Mistrovství Stč. oblasti štafet, Třemošná

so Vyzývací pohár žactva

27.5. ne Český pohár štafet, LPM, Třemošná

ne Vyzývací pohár žactva

9.6. so Žebříček B – Čechy západ, KRL / Rabštejn nad Střelou

9.6. so Manufaktura Český pohár – žebříček A, krátká trať, ASU

10.6. ne Žebříček B – Čechy západ, krátká trať, KRL / Rabštejn nad Střelou

10.6. ne Manufaktura Český pohár – žebříček A, klasická trať, ASU

23.6. so Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati – kvalifikace, TBM

24.6. ne Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati – finále, TBM

Nezávodní oddílová akce

23.5. World Orienteering Day,  Mníšek , Dobříš

??? so-ne Vodácká nebo cyklistická nebo jiná výprava ? Kdo vymyslí a zorganizuje?

Akce výběru žactva středočeského kraje (pro nejlepší ze žluté a červené skupiny, kat. HD12 – 14, bez
rodičů, zde pouze výběr toho hlavního, kompletní nabídka v přihláškovém systému)

27.-29.4. pá-ne Akademie OB  - soustředění žactva HD12-14 , Kamenice

26. – 27.5. so-ne Vyzývací pohár – celostátní závody štafet krajských výběrů, Třemošná

Léto – doporučené vícedenní závody se společnou účastí celého oddílu 

13. – 15.7. pá – so    HSH Vysočina Cup (3 etapy, ubytování ve stanu), Lipnice n.Sáz.

Větší samostatné děti/ mládež - možnost vyrazit bez rodičů, s trenéry.

31.8. – 2.9. pá – so     Cena Východních Čech (PHK)

Na tyto závody vyrážíme v plné síle a společně (ubytování v závodním kempu pod stanem, děti mají 
startovné hrazeno). Individuálně je možné vyrazit i na další letní závody (přihláška přes oddíl – 



domluvte se s trenéry, dětem platícím příspěvky proplatíme dvoje letní závody do výše limitu 
stanoveného podle získaných dotací)

Doplňující informace k akcím:

Pro aktivní a talentované závodníky je v termínovce ještě několik závodů žebříčku B (pro HD14+) či dokonce 
MČR (pro HD16+). Těchto závodů by se měli účastnit především držitelé licencí B, pro MČR je nutné vyběhnout 
si kvalifikaci. Termíny všech závodů jsou v oddílovém přihláškovém systému.

Oblastní (středočeský) žebříček – jaro 

Hlavní závody pro kategorii žactva (HD12 a 14) s možností vyběhnout lic. B. Do oblastního žebříčku se počítají 4 
nejlepší výsledky z celkem 7 závodů. Je tedy třeba mít alespoň 4 závody, ideálně 5 či 6, aby bylo možné škrtnout 
nejhorší výsledek.

Minimální účast na závodech 

V programu jsme vybrali závody Středočeského oblastního žebříčku a  několik nejzajímavějších závodů, které 
bereme jako hlavní oddílové akce – ty tučně označené. Účast minimálně na 6-ti závodech v soutěžích ČSOS za 
celý rok je ale pro děti povinné minimum, abychom věděli, že svou účast v oddíle myslí děti i jejich rodiče vážně.
U dětí v kategorii HD10-14 by mělo být cílem mít započítaný potřebný minimální počet závodů pro hodnocení ve
Stč. žebříčku mládeže (jaro 4/7 resp. na podzim 4/6 )

Garant akce

Nezapomeňte se hlásit o „garanta akce“ (Martině)– garant zajišťuje na závodech prezentaci, bere oddílovou 
vlajku a stan (dle aktuálního počasí), event. zajišťuje ubytování. Startovné platí předem Jana B. , takže 
doplatky/přeplatky na prezentaci jsou minimální. V případě organizace velké akce (soustředění, voda-cyklo výlet
apod.) má garant hrazené náklady. 


