
 
 

 

POZVÁNKA NA PRÁZDNINOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ JRD a Dorostu ČR 

Seläter Camping, Bäckavägen, Strömstad 

59.1735106N, 18.0474928E 
 

 

 

Termín: 10.–20. 8. 2019 

 

Účast: přednostně účastníci JMS a MED 2019, členové JRD+sledovaní, TSM A a B. Dále ostatní zájemci z řad 

juniorů a dorostenců (r. 1999–2004) do max. počtu 47 účastníků (kapacita dopravy a ubytování).   

 

Doprava: společná autobusem. Předpokládaná místa odjezdu: Luhačovice, Brno a Praha. Odjezd sobota 10. 8. v 

ranních hodinách z Luhačovic, předpokládaný příjezd do Strömstadu v neděli 11. 8. kolem poledne. Odjezd do ČR 

v pondělí 19. 8. v poledne, příjezd do ČR (Praha) v úterý 20. 8. 15–16 hod. .  

 

Ubytování: chatky Eklunden (5 osob na posteli, 1 osoba na matraci na zemi), vlastní spacák a prostěradlo. Každá 

chatka je vybavena kuchyňkou včetně nádobí. Sprchy v samostatné budově.  

 

Strava: vlastní. Doporučuji, abyste se domluvili do skupinek po chatkách. Obsazení chatek bude řešeno po 

termínu přihlášek. 

 

Předběžný program: mapové tréninky v okolí Strömstadu, částečně na mapách z MS 2016, účast na 3 

doprovodných závodech při MS 2019 v Norsku, které jsou zároveň součástí NorgesCupu (národního závodu pro 

juniory), fanouškovská podpora našich dospělých při MS a pokud zbyde čas tak i výlet nebo koupačka .   

 

Cena: účastníci JMS19 a MED19 3500,- Kč, reprezentanti JRD 4500,- Kč, sledovaní JRD a TSM A* 5500,- Kč, 

TSM B* 7500,- Kč, ostatní 9500,- Kč. (* Pokud již není závodník zařazen do některé skupiny JRD.) Po termínu 

přihlášek bude od každého vybrána záloha 2500,- Kč. 

 

Cena zahrnuje: veškerou dopravu z místa nástupu v ČR, ubytování, startovné na doprovodných závodech, mapy, 

cestovní pojištění (jen členové JRD sk. reprezentanti). 

 

Přihlášky: do 14. 6. 2019 přes přihláškový systém na webu Dorostu ČR.  

 

Informace: na pavel.kosarek@seznam.cz  nebo 608 444 596, 601 188 797 

 

Poznámka: podrobný program k soustředění bude zveřejněn cca 14 dní před akcí. 

 

Těší se na vás: Košík za JRD a Mára Cahel za Dorost.  

 
 

 

 

 

http://www.selater.se/
https://mapy.cz/s/3rixI
http://www.selater.se/stugor/eklunden-4plus1-badd/
https://woc2019.no/files/documents/WOC2019-Invitation-SpectatorRace-ENG-v8.pdf
https://www.woc2019.no/en/
mailto:pavel.kosarek@seznam.cz

