
Asociace ROB ČR
Reprezentační družstvo juniorů a dospělých

Zátopkova 100 / 2, 160 17, Praha 6 – Strahov
arob@cstv.cz , www.ardf.cz

P EDB NÁŘ ĚŽ
pozvánka na 6.soust ed ní reprezentace v ROB, ř ě

mezinárodní srovnání
 
Název akce:

6. soustředění státní sportovní reprezentace v rádiovém orientačním běhu, 
účast na mezinárodních závodech v ROB, Tsvelodubovo, Leningradská oblast, Rusko

Termín a místo konání:  

10.05. – 15.05.2014  (sobota-čtvrtek), Tsvelodubovo(http://ru.wikipedia.org/wiki/)
60°23'26.414"N, 29°33'41.007"E

Ubytování:

Bude ešeno v míst  akce ř ě po obdr ení p esn jších propozicž ř ě  na závody

(alternativně možnost po závodech z stat n koliků ě  dní v Petrohrad  - ě výlet, ubytovaní 
bude ešeno po domluv  podle po tu zájemc  individuáln /hromadn  ř ě č ů ě ě s plnou úhradou 
od ú astníkč ů)

Stravování:

Bude  ešeno  ř po  obdr ení  p esn jších  propozicž ř ě  na  závody  a  podle  finan ní  situaceč  
reprezentace

P edb ný program:ř ěž
10.5.        oficiální den příjezdu
11. -14.5. závodní dny  (2xklasika, 1xsprint, 1xfoxoring)

Doprava:

Varianta I: 
letecky, každý zakoupí sám letenku na své jméno do Sankt-Petersburgu, na místě asi 
pokračování zapůjčeným autem
Varianta II: 
společně zapůjčeným autem z Čech až na místo zavodů, cca 1900 km jedna cesta

P ihlášky:ř

Nejpozději do 28.02.2014 , písemně na andriyg  @  seznam.cz  , a v kopii na arob@  ardf.cz  , bez 
potvrzené účasti se nelze soustředění zúčastnit. 
Vzhledem k nutnosti vyřízení víza do Ruska je dřívější termín přihlášek !!!

http://ru.wikipedia.org/wiki/
mailto:arob@ardf.cz
mailto:arob@ardf.cz
mailto:andriyg@seznam.cz
mailto:andriyg@seznam.cz
mailto:andriyg@seznam.cz


Finan ní spoluú ast: č č
S ohledem na to, že není v současné době znám rozpočet dotace MŠMT, předpokládáme pouze 
z prostředků reprezentace úhradu startovného a ubytování do výše max. 3000,- Kč/osoba a 
poplatků za vyřízení cestovního víza.

Další výdaje - dopravní náklady (letenka+vozidlo), stravování/kapesné bude řešeno formou 
spoluúčasti s možností proplacení ke konci závodní sezóny (případně po vyjasnění financování 
dříve dle rozhodnutí realizačního týmu reprezentace )

Seznam pozvaných

Po ukončení termínu přihlášek rozhodne šéftrenér o konečném počtu 
účastníků výjezdu na zahraniční soustředění

Muži

URV Fučík Karel ŠRV Voráček Michal
Oma Jakub Matula Petr
Baier Martin Šístek Daniel
Lněnička Jakub Hrazdil Roman
Šimáček Ondřej

Ženy

URV Krčálová Veronika ŠRV Jelínková Šárka
Fučíková Hana Kuncová Eliška
Sukeníková Zuzana Moučková Andrea
Matulová Lucie Léharová Alžběta

Horová Pavla
Lněničková Petra
Voráčková Lenka 

Junioři

URV Šrom Jakub ŠRV Hrubý Václav
Šrom Jakub Sommer Tadeáš
Žáček Matěj Kinc  Martin
Polák Robert
Priessnitz Jan

Juniorky

URV Bžatková Kateřina ŠRV Papežová Kateřina
Matoušková Barbora Bouchalová Justýna

Sledovaní Sobotková Anna

Realizační tým

Gomzyk Andriy
Šrůtová Marcela

V Turnově, dne 4.2.2014 Andriy Gomzyk


