
Soustředění s krajskou reprezentací 
v rybolovné technice 

 

Termín:  
17. 8. – 24. 8. 2018 
 

Organizátoři: 
 
Vedoucí soustředění: Plachý Jiří 

Trenéři: Světelský Karel, Plachý Jiří, Kedzior Břetislav, Jan Bombera, Karel Kobliha, Aleš Švarc 

Místo:  

RS U Brodu – Vítkov, Zálužné 88 
N 49°49.59262', E 17°42.64725' 
 

Cena: 450kč/ den/ osoba => 3150 Kč za osobu na týden  
(cena pouze orientační, bude upřesněna) 
 

• v ceně jsou zahrnuty: ubytování, strava (celodenní vč. svačinek), hřiště, terče i startovné 
závodu 

• v ceně nejsou zahrnuty: dopravu na místo konání i zpět je nutno si zařídit i zaplatit 
 

Program (orientačně, bude upraven na místě):  
 
 Pátek (17. 8. 2018) 
                        do 16:00 příjezd a ubytování účastníků  
                             16:00 – 18:00 stavění terčů a příprava hřiště 
                             18:15 večeře 
     19:00 – 20:00 porada, seznámení s programem a kontrola nářadí 
                             22:00 večerka 
 
 Sobota, neděle, úterý, středa   
 

08: 00 budíček, rozcvička, osobní hygiena 
                     08: 30 snídaně 
  09: 00 – 12:00 dopolední trénink pětiboje  

(4 skupiny 2x dálky, 2x terče) 
                     12: 00 oběd 
  12:30 – 14:00 odpolední klid 
                     14:00 – 17:30 odpolední trénink pětiboje  

(4 skupiny 2x dálky, 2x terče) 
                     18:00 večeře 
                     18:45 rozbor tréninku a chyb závodníků 
  19:15- 21:45 volná zábava, rybolov … 
  22:00 večerka 



Pondělí (20. 8.) – Volný den 
08: 00 budíček, rozcvička, osobní hygiena 

                     08: 30 snídaně 
  09: 00 – 12:00 dopolední program s vedoucíma/volno 
             12: 00 oběd 
  12:30 – 14:00 odpolední klid 
                     14: 00 – 17:30 odpolední program s vedoucíma/volno 
                     18: 00 večeře 
                     18: 30 - 21:45 volná zábava, rybolov … 
  22:00 večerka 
 
Čtvrtek (23. 8.) – Kontrolní závod, rozloučení 

08: 00 budíček, rozcvička, osobní hygiena 
                     08: 30 snídaně 
  09: 00 – 12:00 závod v pětiboji  
                     12: 00 oběd 
  12:30 – 15:00 dokončení závodu 
                    15: 00 – 17:30 příprava táboráku 
                     18: 00 večeře 
                     19: 00 vyhlášení výsledků, předání cen, zapálení táboráku 
  19:00- 22:45 volná zábava, opékání, grilování … 
  22:45 příprava na večerku, večerka 
 
Pátek (24. 8. 2018) - Odjezd 
  08:30 snídaně 
  09:00 – 11:00 balení, uklízení, odjezd účastníků domů 
 
 
Podmínky pro účast závodníků z MO: 
 

• V případě zájmu jednotlivce, se účast domluví přímo s pořadatelem.  
• V případě účasti 2 a více dětí z jedné MO je nutné, aby děti měly svého vedoucího, který 

projedná účast s vedoucím soustředění a který za děti bude po celou dobu soustředění 
zodpovídat.      

• Vaši účast je nutno nahlásit a prodiskutovat nejpozději do konce června. 
• Dále je nutno uhradit zálohu ve výši 500kč a tím potvrdit vaši účast, nejpozději 

do 26. 6. 2018 (bez úhrady zálohy nebude možná vaše účast). 
• Dopravu, a náklady na dopravu, na tuto akci i zpět, si musí zařídit každý závodník sám.  
 

 
Kontakt pro dotazy a bližší informace:  
 

Jiří Plachý 
email: jpyrik@centrum.cz 
mobil: +420 775 431 507 

mailto:jpyrik@centrum.cz

	Soustředění s krajskou reprezentací

