
Plán středečních mapových tréninků Hanácké oblasti (HO) jaro 2022  * je označena změna oproti původnímu plánu aktualizováno 10.5.2022  

Datum  Odjezd z Olomouce Místo srazu tréninku Mapa, měřítko  Typ tréninku Pořadatel  

23.3. 15:30 zast.FN (auta) Plumlov, kemp Žralok Plumlov city 1:4 000 sprint  PLU (Johana) 

30.3. 15:20 hl.nádr.ČD (vlak 15:33) Království  Království 1:10 000 KT bez cest UOL (Zuza, Roman)  

6.4. 15:30 P u krematoria (auta) Kosíř, sad nad Čelechovicemi  Kosířský sad 1:10 000 okruhy JPV (Otri, Peťa) 

13.4. trénink HO nebude  – soustředění SCM 

20.4. 15:30 P u krematoria (auta) Čechy p.K. – zámecký park  ČpK park 1:4 000 sprint + stíhačka JPV (Dušan V, Dušan H) 

27.4. Sraz na místě tréninku  Olomouc, Neředín Neředín 1:4 000 1. úseky sprint. štafet UOL (David K, Pája H) 

4.5. 15:30 P u krematoria (auta) Konice, škola  Březský vrch 1:4 000 lesní sprint  KON (Emča) 

*11.5. 15:30 P u krematoria (auta) *Plumlov - Obora Obora 1: 10000 KT i vrstevnicová  PLU (Johana) 

*ÚT 17.5. 15:30 P u krematoria (auta) *Mohelnice - autokemp Mohelnice 1:4000 sprint KSU (Zdenál ) 

*18.5. trénink HO nebude a bude upřesněno, zda bude oddílový trénink – KFPS asi Šumperk   

*25.5. 
15:30 P u krematoria (auta) *Náměšť bude upřesněno Oddílový trénink SOB UOL (David K, Jirka K) 
trénink HO nebude, protože je v úterý 24.5. Krajské finále Přeboru škol v Šumperku   

1.6. 15:20 hl.nádr.ČD (vlak 15:37) Šternberk, sídliště  Šternberk 1:4 000 sprintové štafety STE (Krišpína) 

*8.6. 
15:30 hl.nádr.ČD (vlak 15:42) *Hlubočky bude upřesněno Oddílový trénink SOB UOL (Ivka, Martin P) 
trénink HO nebude – CFPS  Prostějov 

15.6. 15:30 P u krematoria (auta) Ptení Ptenské podzámčí 1:4000 sprint/překvapení PTE (Emča, Peťa) 

22.6. 15:30 P u krematoria (auta) Runářov, směr Křemenec Chmatow, 1:7 500 dle výběru pořadatele KON (Emča) 

29.6. trénink HO nebude – probíhá LODM; zda bude oddílový trénink SOB, bude upřesněno 

Pokyny pro členy UOL, kteří se chtějí zúčastnit tréninku: 

- Na trénink je nutné přihlásit se trenérovi NEJPOZDĚJI DO NEDĚLE VEČER před tréninkem. Kontakty na trenéry viz https://www.sobolomouc.cz/kontakt/  

- Na místě srazu v Olomouci je potřeba být aspoň 5 minut před odjezdem, abychom mohli rozdělit účastníky do aut rodičů a trenérů a vyrazit včas. 

- Prosíme rodiče a trenéry o pomoc při dopravě dětí na místo tréninku. V případě, že pojedete přímo na místo tréninku, domluvte se s trenérem 

(organizace tréninků se může změnit a může se stát, že o změně nebude možno informovat dříve, než na místě srazu v Olomouci). 

- Komunikujte s trenéry a sledujte aktuality na webu SOB Olomouc: https://www.sobolomouc.cz/  

Oficiální plán pro Olomoucký kraj – jih upravila pro SOB Zuzana Štrajtová 

Oficiální pokyny k tréninkům HO: 

- aktuální informace ke všem tréninkům budou zveřejněny v ORISu (nutno „zakliknout“ všechny závody) 

- přihlašování bude umožněno následujícími způsoby:  

a) přes ORIS 

b) emailové/telefonické nahlášení počtu objednaných map pořadateli (např. 5 x mapa A, ..) 

- mapy tiskne vždy pořadatel podle přihlášek nejpozději v pondělí večer 

- za přihlášené závodníky či nahlášený počet map oddíl zaplatí 20,- Kč za závodníka/objednanou mapu 

- dodatečně přihlášení (pouze dle možností pořadatele = pokud bude mít dostatek map) za poplatek 30,- Kč na místě  

- kategorie:  

a) buď klasické tréninkové (A), (B), (Z)  

b) u sprintových i lesních tréninků zaměřených k přípravě na LODM může pořadatel vypsat kategorie: žákyně (D12 – D14), žáci (H 12 – H14), dorostenci a starší, dorostenky a starší  

Zpracoval: Dušan Vystavěl na základě původního návrhu Petra Hynka a Davida Kopeckého 

https://www.sobolomouc.cz/kontakt/
https://www.sobolomouc.cz/

