
PLÁN AKCÍ JUNIORSKÉ REPREZENTACE 2017

Datum Název akce Místo/mapy Zaměření Účast

24. - 31. 10. 2016 úvodní soustředění Eksjö (SWE) Eksjö a okolí sk. Reprezentanti+oslovení sledovaní

prosinec/leden/únor funkční vyšetření Mohelnice zjištění funkčních parametrů sk. Reprezentanti+samoplátci sledovaní

12. - 15. 1. 2017 VT Doksy mapy (i v širším) okolí Doks open DH18-20

2. - 5. 2. 2017 VT hory bude včas upřesněno objemová příprava (lyže, běh, mapa), teorie sk. Reprezentanti + sledovaní

10. - 12. 3. 2017 VT březen bude včas upřesněno společně s dospělou reprezentací sk. Reprezentanti + sledovaní

30. 3. - 2. 4. 2017 VT Jablonecko Císařský kámen atd. Dle sněhu běh v terénu s těžkou podložkou, specifické o-techniky open DH18-20

22. 4. - 1. 5. 2017

nominační závody JMS17 část. 2 viz. Nominační kritéria viz. Nominační kritéria

12. - 21. 6. 2017 závěrečná příprava k JMS17 Tampere, Finsko zacíleno na JMS; mapová a taktická příprava, organizační záležitosti nominovaní 6D+6H

8. - 16. 7. 2017 JMS2017 Tampere, Finsko nominovaní 6D+6H

(12.-20. 8.) 19. - 27. 8. 2017 prázdninové VT bude včas upřesněno vč. termínu společně s dorostem přednostně JRD+sled., dále open

28. 9. - 1. 10. 2017 JEC2017 Fürstenfeld, Rakousko max.6D18, 6H18, 6D20, 6H20

listopad/prosinec 2017 úvodní sraz

Nominační kritéria – budou zveřejněna do 12. 1. 2017. Nominační závody budou v rámci VT Švédsko (klasika, krátká) a v ČR na základě dohody s pořadateli ŽA.

10.11.2016

Pavel Košárek – trenér JRD

Zdeněk Zuzánek – komise reprezentace OB

vzhledem k dalšímu JMS akce v severských terénech, účast na 
Smalandskavlen, út-pá mapové tréninky; akce má zároveň i charakter 
úvodního srazu tj. seznámení se s organizací příští sezóny, osobní 
pohovory atd. 

narušení zimního tréninkového stereotypu, mapové tréninky ve 
sněhuprostém prostoru, specifické orientační techniky k JMS17

VT Švédsko vč. Nominačního závodu na 
klasické a krátké trati

jižní část Švédska, bude včas 
upřesněno

přípravná mapová akce k JMS17 vč. Nominaček, účast na Tiomile dle 
dohody za JRD/TSM/kluby

přednostně JRD+sled., dále open do naplnění 
kapacity


