STK Švédsko 2022

Kempy budou stejně jako loni zaměřeny na rozvoj správné techniky navigace a budování
správných návyků v klasických skandinávských terénech 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.
Terény a mapy budou stejné jako loni, tréninky však budou v jiných částech map, příp. jinak
koncipované. STK Švédsko 2022 je tak vhodné i pro ty, kteří se účastnili již v loňském roce.
8 termínů STK Švédsko na výběr:
STK Švédsko proběhne v 8 termínech (turnusech), začátek vždy v neděli odpoledne, odjezd
v neděli dopoledne, zkrácený nebo prodloužený termín není možný:
1. turnus: 3.–10. 7. 2022 (7 nocí)
2. turnus: 10.–17. 7. 2022 (7 nocí)
3. turnus: 17.–24. 7. 2022 (7 nocí)
4. turnus: 24.–31. 7. 2022 (7 nocí)
5. turnus: 31. 7. – 7. 8. 2022 (7 nocí)
6. turnus: 7.–14. 8. 2022 (7 nocí)
7. turnus: 14.–21. 8. 2022 (7 nocí)
8. turnus: 21.–28. 8. 2022 (7 nocí)
V přihláškovém formuláři vyberete vaše preference jednotlivých termínů. Pokud vyberete pouze
jeden termín, pokusím se vám vyhovět, ale může být obtížnější vaší volbě vyhovět (viz kritéria
výběru).

Pokud skupiny využijí kemp jako součást letního zájezdu s poznávací částí, prosíme, aby tato
poznávací část následovala až po kempu, aby účastníci byli dostatečně odpočinutí a měli dostatek
sil na náročný program. Během 7 dní bude na programu až 12 mapových fází v náročném terénu.
Účastníci:

věkové rozmezí 13–18 let (ročníky 2004–2009), výjimečně starší či mladší, pokud
jsou součástí tréninkové skupiny a mají odpovídající úroveň;

Kapacita:

minimálně 55 účastníků na každý termín včetně trenérů/rodičů/řidičů (dále jen
„odpovědná osoba“);

Ubytování: 1) Ubytovna Hållsta home (bývalé konferenční centrum v obci Hållsta, ubytování na
2-4 lůžkových pokojích, k dispozici několik kuchyní, sociálek, společenských
místností, posilovna; nutné vlastní povlečení, v případě zapomenutí bude na místě
možnost zapůjčit si povlečení za 100 SEK (cca 250 Kč) na celý týden);
2) Klubovna IK Standard (spaní na matracích na zemi, nutné vlastní povlečení a
lůžkoviny/spacák);
3) Hållstahallen (tělocvična) – rezerva pro případ velkého přetlaku v některém
z termínů nebo pro neočekávané situace (nutná vlastní podložka a spacák);
Program:

k dispozici bude 12 mapových tréninků s roznesenými lampiony, na každém tréninku
budou k dispozici 3 tratě délkou a obtížností odpovídající DH14, DH16 a DH18 (po 4
týdnech budou tréninky přestavěny, aby nebyly příliš zřetelně vyběhané pěšinky);
dojezdová vzdálenost na tréninky je 0–30 km; večerní rozbory po skupinách
s přítomností ambasadora; program si tvoří každá skupina samostatně včetně trávení
volného času;

Stravování: každá skupina si řeší samostatně, k dispozici bude několik kuchyní, pro minimalizaci
času stráveného v kuchyni doporučuji přivézt hotová jídla, která se jen ohřejí,
případně se k nim jen dovaří příloha;
Doprava:

dopravu během kempu, stejně jako dopravu na místo kempu a zpět si zajišťují
účastníci sami na své náklady v rámci skupiny;

Odpovědná osoba (koordinátor): Jan Petržela, +420 720 454 545, stk@orientacnisporty.cz
Cena:

Ubytovna: 4000,- Kč/osoba za celý pobyt
Klubovna/Hållstahallen: 3500,- Kč/osoba za celý pobyt
V ceně je ubytování bez stravování, připravené mapové tréninky, vytisknuté mapy,
mapníky, rozbor tréninků s ambasadory; cena může být ještě drobně upravena;

Přihlášky:

termín přihlášek končí v pondělí 9. 5. 2022 ve 23:59. Přihlášky přes formulář:
https://forms.gle/xjxdJDt2diTnvdcY6 Skupiny s počtem více než 9 osob, prosím
vyplnit formulář jen po otázku „Poznámka“, do které napište „Přihláška nad 9 osob“,
následně
formulář
odeslat,
vyplnit
tuto
tabulku:
https://www.orientacnisporty.cz/upload/STK/Prihlaskanad9osob.xlsx a zaslat mi ji emailem.
Zároveň prosím všechny odpovědné osoby, které plánují výpravu s počtem vyšším
než 9 osob, aby své 2 nejvyšší termínové preference zanesli co nejdříve do této
sdílené tabulky, která bude viditelná pro všechny ostatní zájemce a umožní tak
flexibilnější domluvu a řešení střetu preferovaných termínů u velkých skupin ještě
před skončením přihlášek:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13E_Zfo7OuRZjnzAVUweSG_5rPRboOpQKU
acB9ON165M/edit?usp=sharing

Kritéria výběru: Při větším počtu zájemců, než je kapacita ubytování, budou na kempy vybráni
skupiny s přihlédnutím k výkonnosti jednotlivých účastníků (zařazení do TSM/SCM,
výsledky v posledních letech). Časové hledisko přihlášky není kritériem výběru (je
potřeba dodržet pouze termín přihlášek, prosím však o vyplnění přihlášky co
nejdříve).
Časový harmonogram dalšího postupu:
•
•

9. 5. 2021 – konec přihlášek
Do 17. 5. 2021 – zpracování přihlášek, vydání jmenných seznamů na jednotlivé turnusy

Závěrem se omlouvám za vypsání akce výrazně později, než by bylo vhodné. Bohužel se objevily
komplikace na různých frontách, kvůli kterým se mi to dříve nepodařilo.
V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Jan Petržela, koordinátor projektu, 19. 4. 2022

