
Zájezd na Bavarian Orienteering Tour 2018    

Přednostně pro zkušenější (samostatné) závodníky oblasti Vysočina ročníku 

narození 2005 a starší (mladší děti pouze s doprovodem); po zjištění zájmu bude 

autobus doplněn o další případné zájemce mimo oblast Vysočina. 

Termín: 8. 8. – 15. 8. 2018 (odjezd ve středu ráno, příjezd ve středu večer) 

Místo: Bavorsko, Německo + pohraniční oblast ČR (tréninky) 

Program: 3x trénink v českém pohraničí, pětidenní OB závody ve velmi 

atraktivních terénech (Bavorský les, Pasov apod.) a oblíbená turistika 

tentokrát zaměřená historicky (Orienteering meets History!) 

Doprava: společným autobusem 

Ubytování: tělocvična v Regensburgu (na české straně nejspíše internát) 

Stravování: vlastní (může být ale drobně upřesněno) 

Základní cena: 6.000 Kč (vyúčtování dle individuálně zvolených doplňkových 

programů a příspěvků KCTM) 

V základní ceně bude veškerá doprava, tréninkové mapy, startovné, ubytování 

a případně zvolené turistické programy. 

V ceně není pojištění a strava přes den. 

Bude vybírána plná cena, příspěvky budou zpětně vraceny po vyúčtování 

zájezdu v případě bezproblémového průběhu akce. (S kým budou problémy, nic 

zpátky nedostane).  

Příspěvky KCTM:  

Licence A = startovné 100 % a doprava 100 %  

Licence B
+
 = startovné 100 %, doprava 60 %  

Licence B = startovné 70 %, doprava 30 %  

Ostatní KCTM nar. 2000 – 2005 = startovné 50 %, doprava 20 %  

Trenéři KCTM = startovné 100 %, doprava 80 %  

Pozn.: Licence B
+
 je získaná licence B z celostátních žebříčků, licence B je 

získaná pouze z oblastního žebříčku. 

Startovné: do DH18 – 40 €, od DH20 – 60 € 

Poznávací program: volitelný, průvodní slovo v češtině, do DH18 – 5 €/akce, 

od DH20 – 10 €/akce 

Info k cestě: odjezd ve středu ráno (bude upřesněno) na západ či jihozápad 

Čech, zde 3 tréninky, pak v pátek ráno přesun do Německa na první 

etapu a po poslední etapě (další středu) odjezd domů  

 

 



Co poslat v přihlášce: 

- jméno a příjmení 

- datum narození 

- číslo čipu SI 

- e-mail 

- kategorie pro závod 

- které programy chcete absolvovat dle nabídky na webu, př. formu (pěšky/lodí) 

a případný záložní jazyk pro prohlídku 

 

 

Potřebné informace k závodům (kategorie) a volitelným programům najdete 

na webu závodu: http://bavarian-o-tour.de/en/home/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášky: zasílejte na alespetracek@seznam.cz 

1. termín – do 22. 12. 2017 pro běžce a trenéry KCTM a zájemce z oblasti 

Vysočina 

2. termín – pro mimovysočinské zájemce na doplnění autobusu – do 1. 1. 2018 

(naplnění kapacity autobusu dle pořadí přihlášek) 

 

 

Za pořadatele Aleš Petráček 
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