
 

POZVÁNKA NA PRÁZDNINOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ JRD a Dorostu ČR 
Bålbrohallen, Rånäsvägen, Rimbo 
59.7480653N, 18.3551989E 

 

 
Termín: 23. 7. – 6. 8. 2021 

 

Účast: při větším počtu zájemců budou uplatněna následující kritéria: 

1. členové JRD 

2. závodníci TSM A 

3. sledovaní JRD 

4. závodníci TSM B*  

* pokud už nejsou mezi sledovanými JRD 

V rámci skupiny rozhoduje čas přihlášení.  
 

Ostatní zájemci z řad juniorů a dorostenců (r. 2001–2006) do max. počtu 47 účastníků (kapacita dopravy, ubytování a 

přihlášek na O-ringen).   
 

Doprava: společná autobusem. Předpokládaná místa odjezdu: Luhačovice, Brno a Praha. Odjezd pátek 23. 7. v ranních 

hodinách z Luhačovic, předpokládaný příjezd do Rimbo v sobotu 24. 7. odpoledne. Odjezd do ČR ve čtvrtek 5. 8. v 

poledne, příjezd do ČR (Praha) v pátek 6. 8. odpoledne.  
 

Ubytování: sportovní hala Bålbrohallen, vlastní spacák a karimatka. V objektu jsou prostorné sprchy, šatny a místnost 

na vaření vč. lednice.  
 

Strava: bude zařízena 5x večeře po každé etapě O-ringenu, jinak vlastní.  
 

Předběžný program: účast na pětidenních závodech O-ringen 26.–31. 7., od 1. 8. mapové tréninky nedaleko Rimbo, 

výlet do Uppsaly, na Stockholmské šéry nebo koupačka ☺.   
 

Cena:  

- účastníci JMS21 a MED21 6 500,- Kč  

- reprezentanti JRD 7 500,- Kč 

- sledovaní JRD a TSM A* 8 500,- Kč 

- závodníci TSM B* 9 500,- Kč 

 - ostatní 11 500,- Kč 

* pokud již není závodník zařazen do některé skupiny JRD   
 

Vzhledem k pandemii Covid-19 budou veškeré platby vybírány až po akci.  
 

Cena zahrnuje: veškerou dopravu z místa nástupu v ČR, ubytování, 5x večeře, startovné na O-ringenu, mapy, cestovní 

pojištění (jen členové JRD sk. reprezentanti). 
 

Přihlášky: do 11. 4. 2021 přes přihláškový systém uvedený pod článkem na reprewebu. 
 

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

 

Poznámka: rozhodnutí o tom, zda se Oringen uskuteční, má padnout během května. Dle toho bude dále upřesňován 

další program. Pokud by se Oringen neuskutečnil, budeme se snažit zajistit alespoň soustředění.  
 

https://mapy.cz/s/batekohuha
http://www.oringen.se/
mailto:pavel.kosarek@seznam.cz

