
PLÁN PŘÍPRAVY JUNIORSKÉ REPREZENTACE 2020

Datum Název akce Místo/mapy Zaměření Účast
14.-17. 11. 2019 úvodní sraz ČR sk. Reprezentanti

prosinec/leden funkční vyšetření č. 1 Mohelnice zjištění funkčních parametrů sk. Reprezentanti+samoplátci sledovaní
9.-12. 1. 2020 VT Choceň open DH18-20

6.-9. 2. 2020 VT hory bude upřesněno objemová příprava (lyže, běh, mapa), teorie sk. Reprezentanti + sledovaní

28. 2. - 1. 3. 2020 VT Požáry Krhanice, Prosečnice mapová víkendovka, fyzická příprava, náročný terén s kameny a hustníky open DH18-20

23.-29. 3. 2020 VT SVK/HUN Silica, Karancs mountains

duben funkční vyšetření č. 2 Mohelnice zjištění funkčních parametrů sk. Reprezentanti+samoplátci sledovaní
23.-26. 4. 2020 VT duben ČR příp. sousední země

22.–24. 5. 2020 nominační závody JMS20 viz. Nominační kritéria viz. Nominační kritéria

10.–14. 6. 2020 závěrečná příprava k JMS20 Kocaeli (Turecko) zacíleno na JMS; mapová a taktická příprava, organizační záležitosti nominovaní 6D+6H

26. 6. – 4. 7. 2020 JMS2020 Kocaeli (Turecko) nominovaní 6D+6H

17. –31. 7. 2020 prázdninové VT + Oringen Uppsala, Švédsko společně s dorostem, účast Oringen + tréninky přednostně JRD+sled., dále open

10.-13. 9. 2020 JEC2020* Belgie max.6D18, 6H18, 6D20, 6H20

Poznámky:

Nominační kritéria – budou zveřejněna do 12. 1. 2020. 

V období leden-duben možná víkendovka s RD. Dle domluvy bude upřesněn termín.

Velikonoce 10.–13. 4. 2020 volno oddílovým soustředěním

1.–3. 5. Tiomila

mapové tréninky, hry, delší běhy, seznámení se s novým týmem - osobní 
pohovory, fungování týmu

Dívčí Doly, Formanka, sprint 
Choceň

narušení zimního tréninkového stereotypu, kopcovitý terén Dívčích dolů - 
fyzická příprava, navigační techniky směrem k JMS, sprint Choceň

týdenní přípravná akce se zaměřením na JMS v Turecku příp. MED v 
Maďarsku, specifické mapové tréninky+fyzická příprava+možná účast na 
závodech Spartacus cup

sk. Reprezentanti + sledovaní, kapacita může být 
doplněna o další zájemce vč. dorostu

var. 1 -výjezd na zahraniční závody do sousedních zemí, var. 2 - mapová 
příprava Jakuszyce, akce v netypických terénech, nutnost adaptace

sk. Reprezentanti + sledovaní, kapacita může být 
doplněna o další zájemce
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