ŽÁKOVSKÉ DRUŽSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE/HANÁCKÉ OBLASTI
ZPRAVODAJ Č.1/2013
1. Plán akcí na rok 2013 žákovského družstva Olomouckého kraje
1. 25.-26.5. Víceoblastní utkání – Vyzývací pohár – Vrbno pod Pradědem. Pořadatel :
VRB. Více informací na www.orientacnibeh.cz
2. 23.-28.6. 6.letní olympiáda dětí a mládeže Zlínský kraj – viz. samostatná nominační
kritéria
3. 30.8.-1.9. Nominační soustředění – Šumpersko. Předběžný program :
pátek 30.8. dopo : příjezd, odpo : seznamovací (volnější) trénink
sobota 31.8. dopo : nominační trénink, odpo : volnější trénink
neděle 1.9. dopo : nominační trénink, odpo : odjezd
4. 28.-29.9. M ČR žákovských družstev. HO do nedělního závodu postaví 2 - 3 družstva
(bude upřesněno po skončení jarní části sezóny), v sobotních štafetách poběží
odpovídající počet štafet. Bude organizována společná doprava autobusem.
Vzhledem ke vzdálenosti budeme vyjíždět už v pátek 27.9. v odpoledních hodinách.
Ubytování (nouzové ve vlastních spacácích) a polopenze bude zajištěna.
2. Nominační kritéria pro výběr do štafet a jednotlivých družstev
2.1 pro víceoblastní utkání - Vyzývací pohár 26.-27.5.2012 - v soutěži budou startovat 2 – 4
štafety v každé kategorii (počet štafet bude upřesněn po závodě 27.4. KON)
a, Nominace bude provedena jednostupňově
b, na základě průběžných výsledků jarního oblastního žebříčku po 7 závodech (tj. 23.3. JPV,
6.4.KSU, 13.4. TZL, 20.4. ASU, 20.4. ASU, 27.4. KON a 4.5. SBR) u kategorie D14 a H14 taktéž
s přihlédnutím k výsledku závodu 6.4. – žebříček B – Mistrovství Moravy – KSU. Tyto výsledky
budou mít pro hlavní trenérku výrazně doporučující charakter. Hlavní trenérka je však
oprávněna rozhodnout o případné změně, přihlédnout k oprávněným absencím ve
srovnávacích závodech (např. z důvodu nemoci, či jiného závažného důvodu).
2.2 pro Mistrovství České republiky oblastních výběrů žactva 28.-29.9.2013 – v soutěži
budou startovat 2 - 3 družstva
Způsob nominace bude upřesněn v průběhu jarní části sezóny (po vyjasnění místa
nominačního soustředění a počtu startujících družstev)

V Olomouci 17.2.2013

Kristýna Skyvová, Dušan Vystavěl

