
 

Informace 1 / 2015 

Se začátkem jarní sezóny vycházejí i první oddílové informace. Přeji všem mnoho 

sportovních úspěchů.  

V letošním roce 2015 připravujeme pořádání několik závodů (viz oddílový web 

http://www.orientacnibeh.opava.cz/). Postupně budou k těmto závodům vydávány 

podrobnější informace.   

 

Neděle 29.3.2015          2. JKŽ klasika 

Pořadatel : SKOB Havířov 

Místo : Karviná, místní část Hranice 

Prezentace : 8.30 – 9.00 hodin 

Odjezd : 7.45 hodin od auly 

Řidiči : M. Rychlý 

Přihlášky : do 23.3. 

POZOR: změna času ze zimního na letní 

 

Sobota 11.4.2015           3. JKŽ sprint, sprintové štafety 

Pořadatel : TJ TŽ Třinec, OB 

Místo : Atletický stadion v Třinci 

Prezentace : 8.45 – 9.45 hodin 

Odjezd : 8 hodin od auly 

Řidiči : podle přihlášek 

Přihlášky : do 6.4. 
 

18. – 19.4.2015             1. ŽB klasika, Český pohár štafet 

Pořadatel : Vysokoškolský sportovní klub MENDELU v Brně 

Místo : Parkovací plocha automotodromu Brno 

Prezentace : 9,00 – 10,00 hodin 

Odjezd : 7,30 hodin od auly 

Řidiči : M. Rychlý 

Přihlášky : do 6.4. 

Ubytování : bude upřesněno 

 

Čtvrtek 23.4.2015   Okresní finále přeboru škol, veřejný závod, mapový trénink 

Pořadatel : NÁŠ ODDÍL 
Místo : školní hřiště při ZŠ Englišova 

Prezentace : průběžně 13,30 – 18,00 hodin 

Prosím, dejte vědět (email: evakocian@seznam.cz), kdo může pomoci při tomto závodě.  

 



 

 

Sobota 25.4.2015           přespolní běh  Běháme s TQM  

Pořadatel : NÁŠ ODDÍL 
Centrum : areál závodu TQM na ulici Těšínská 37 

Sraz pořadatelů : 7.30 hodin v centru závodu 

Rozpis závodu : na webových stránkách oddílu 

Prosím, dejte vědět (email: evakocian@seznam.cz), kdo může pomoci při tomto závodě, 

abychom mohli rozdělit práci předem.  

 

Pátek 1.5.2015            Závod pro vozíčkáře a veřejný závod 

Pořadatel :         NÁŠ ODDÍL 

Podrobnější informace budou vydány zvlášť. 

 

Příspěvky na rok 2015 : 
 

             členské oddílové registrace ŽB 

žactvo                   20,-    200,-                   40,-  

dorost                   30,-    200,-                   90,-  

dospělí                  50,-    400,-                   90,- 30,- 

 

Platbu možno provést hotově nebo účet 235532730/0300 vs. 27, do poznámek uveďte své 

jméno. 

 

 

   


