STK únor-březen 2020 – Portugalsko (Aguiar da Beira)
Tento kemp je prvním STK pro pěší orientační běh. Kemp bude zaměřen na rozvoj správné
techniky navigace a budování správných návyků pod dohledem ambasadorů z řad dospělé či
juniorské reprezentace OB. Ti s nimi budou rovněž analyzovat tréninky, učit je správné mapové
technice a předávat zkušenosti.
Kemp je rozdělen na 6 týdenních turnusů (vždy neděle-neděle), které kopírují termíny jarních
prázdnin, takže by ve většině případů neměl být problém s uvolňováním dětí ze školy.
1. turnus: 2. - 9. 2. 2020
2. turnus: 9. - 16. 2. 2020
3. turnus: 16. - 23. 2. 2020
4. turnus: 23. 2. - 1. 3. 2020
5. turnus: 1. - 8. 3. 2020
6. turnus: 8. - 15. 3. 2020
Od 2. 2. do 15. 3. máme předběžně domluvené ubytování v hotelu s restaurací Panifex v Aguiar da
Beira. Cena za ubytování se snídaní a 2 mapovými tréninky je 23 EUR na den. Na ubytování se
nachází prostorná plně vybavená kuchyně pro vlastní vaření obědů a večeří, případně je možnost
využít stravování v restauraci v přízemí, cena jednoho jídla je 9 EUR. Stravování je možné domluvit
až přímo na místě dle programu a časových možností v různé dny jinak.
Ve hře je i velmi levné ubytování v nově dostavěné ubytovně u fotbalového hřiště v Aguiar da
Beira. Bohužel zatím není jisté, jestli se ubytování podaří dostatečně vybavit a připravit na pobyt
v chladnějších měsících. O této možnosti dále jednáme, ale potvrzení budeme mít až za několik
týdnů. Cena za toto ubytování i s mapovými tréninky by byla 10 EUR na den, bylo by však nutné
vzít si vlastní povlečení a spacáky. Je tam rovněž kuchyně pro vlastní vaření, případně se dá
domluvit stravování v restauraci Panifex (viz výše).
Přihláškový formulář počítá s oběma variantami, prosím vyplňte, zda máte zájem o pobyt
v jakémkoliv případě ubytování či pouze v případě levného ubytování. Stejně tak prosím
vyplňte předběžný zájem o stravování v restauraci, ať známe předběžné preference.
Doprava:
•
•

Účastníci si sami řeší dopravu na místo, jako ideální spoj se jeví velmi levná varianta
Ryanairem z Vídně do Porta (zpáteční letenka kolem 2000,- Kč i se zavazadlem), další
možnosti (Praha-Lisabon) už jsou dražší.
Na místě bude po celou dobu 1 auto pro pohyb ambasadorů. Zapůjčení dalších aut (pro
účastníky) na delší dobu by vyšlo laciněji, ale bylo by to organizačně příliš složité a nejsme
schopni to organizačně zprostředkovat. Tudíž si toto případně musejí trenéři účastníků mezi
sebou domluvit a zorganizovat sami. Kontakty a tipy samozřejmě dodáme, aby bylo
objednávání u stejné firmy a mohli bychom získat množstevní slevy.

Terény: Oblast okolo měst Aguiar da Beira a Viseu je typická zvlněným polootevřeným terénem se
skalními plotnami, balvany a bujnou vegetací. Podložka je většinou velmi rovná a rychlá. Prostor se
nachází v portugalské vysočině (500 - 800m.n.m.), teploty i srážky jsou v únoru a březnu velmi
rozmanité od 5 až do 25 stupňů a od zcela slunečné oblohy až po vydatné srážky.

Cena: Dle nakonec realizovaného ubytování 10-23 EUR na den. K částce je nutné připočíst náklady
na dopravu účastníků na místo, půjčení auta a stravování.
Záloha: Po upřesnění finální ceny ubytování a po vydání jmenného seznamu na č. účtu
2301689111/2010.
Účastníci: věkové rozmezí 14 – 18 let (ročníky 2006-2002).
Kapacita: minimálně 25 účastníků na každý termín + 6 míst pro ambasadory, trenéry a rodiče.
Přihlášky: Přihlašování bude možné od 28. 10. 2019 8:00 (k dřívějším přihláškám nebude
přihlédnuto) na e-mail j.petrzela@seznam.cz (koordinátor projektu Jan Petržela). První termín
přihlášek končí 10. 11. 2019. Do předmětu e-mailu prosím uveďte Přihláška STK Portugalsko.
Prosím o hromadnou přihlášku za tréninkovou skupinu (kraj/oddíl/tréninková skupinka/ve
výjimečných případech jednotlivec) s uvedením kontaktní osoby a informace, zda máte zájem o
pobyt v jakémkoliv případě ubytování či pouze v případě levného ubytování. Stejně tak prosím
vyplňte předběžný zájem o stravování v restauraci, ať známe předběžné preference. V přihlášce
označte čísly 1-6 preference jednotlivých termínů. Pokud vyberete pouze jeden termín, pokusím se
vám vyhovět, ale může být obtížnější vaší volbě vyhovět (viz. kritéria výběru). U jednotlivých
závodníků uveďte jméno, příjmení, datum narození, bydliště, oddíl/tréninková skupina, jméno a
kontakt zákonného zástupce a další údaje – prosíme použijte přiložený přihláškový formulář.
Prosím o co nejvčasnější přihlášku nebo alespoň projevení zájmu co nejdříve po spuštění
přihlášek, ať můžu pracovat s předběžnými počty účastníků. Kompletní přihláška se
jmény a všemi detaily může být zaslána do skončení prvního termínu (10. 11. 2019).
Kritéria výběru: po skončení prvního termínu přihlášek (10. 11. 2019) vydáme jmenný seznam
vybraných závodníků s přihlédnutím ke kvalitám jednotlivých závodníků a optimalizaci kapacity
ubytování. Čas přihlášky je pouze podpůrné kritérium. V případě velkého přetlaku bude o výběru
rozhodovat Komise talentované mládeže.
V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na e-mail j.petrzela@seznam.cz
Jan Petržela, koordinátor projektu, 16. 10. 2019

