
 Asociace ROB ČR

 Reprezentační družstvo juniorů a dospělých

 Zátopkova 100 / 2, 160 17, Praha 6 – Strahov

   arob@cstv.cz  ,   www.ardf.cz  

 Plán tréninkových a nominačních soustředění pro rok 2009/10

1. Seznamovací soustředění  

Termín: 29.10 – 01.11.2009 
Místo: Sklárna Žihle

Cíl akce: seznámení se s reprezentanty, představení nového šéftrenéra, anketa reprezentanta, 
            individuální pohovory, kondiční příprava. Témata k rozboru: tréninkový deník, 

zodpovědnost při reprezentování na mezinárodních závodech, disciplína na 
soustředěních a mimo ně plánování osobního času) 

2. Kondičně rehabilitační  soustředění  

Termín: 25.-29.11.2009
Místo: Sedmihorky u Turnova, penzion Podháj

Cíl akce: ukončení sezóny 2009, testy fyzické zdatnosti před tréninkovým obdobím,  dlouhé  
 tratě v ROB na obou pásmech, rehabilitace – bazén, vířivky, masáže, doplňkové 
 sporty. Témata k rozboru: kontrola tréninkového deníku, přednáška na téma „ Jak 
 neonemocnět v zimním tréninkovém období“, individuální pohovory.

3. Zimní soustředění kondiční a lyžařské  

Termín: 23. - 30.01.2010
Místo: Albrechtice v Jizerských horách, penzion Alpin

Cíl akce: Všeobecná fyzická příprava, zejména objemový trénink, objemy na lyžích, objemy 
 běžecké. Témata k rozboru: rozbor map za poslední dvě sezóny v ROB, tréninky 
 ROB (podle počasí),  kontrola tréninkových deníků. Součástí budou i lékařské 
 prohlídky sportovců ve  specializovaném zařízení. Přednáška na téma:„ Jak 
 se vyvarovat zbytečným zraněním při sportu.“

4. Fyzická, technická a taktická příprava  

Termín: 12. - 21.03.2010
Místo: Plzeňsko

Cíl akce: Fyzická, technická a taktická příprava reprezentantů, zlepšení techniky běhu.
                        Speciální tréninky ROB a OB, fyzické testování před sezónou, kontrola rádií, rozbor 
                        chování sportovce v různých situacích na trati, nácvik azimutů, zákresů do map atd. 
 Témata k rozboru: kontrola a rozbor tréninkových deníků, přednáška na téma 
 „Aktivity vrcholového sportovce v ROB před a po výkonu“ a na téma  „Nejlepší v  
  juniorech, nejlepší i  v dospělých?..“
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5. Výběrové soustředění státní reprezentace ČR  

Termín: 8. - 11.04.2010
Místo: Blansko

Cil akce: Jmenování reprezentantů ČR pro nadcházející sezónu, určení užšího a širšího kádru.  
Klasický závod v ROB obě pásma, závod OB zkrácená trať, kros (pro muže a juniory 

 7 000 m, pro ženy a juniorky  5 000 m.) Témata k rozboru: Kontrola a rozbor   
 tréninkového deníku, individuální pohovory s reprezentanty na téma „Má sportovní 
 kariéra.“ 

6.Tréninkové soustředění + mezinárodní srovnání Kievská Vesna Ukrajina  

Termín: 28.04. - 05.05.2010
Místo: Ukrajina-Kijev

Cíl akce: První mezinárodní srovnání, taktická příprava, zejména pro závodníky juniorských 
   kategorií. Témata k rozboru: Přednáška na téma „Jak se co nejlépe srovnat 
 s nezvyklostmi zahraničních  závodů.“

7.Tréninkové soustředění technické, fyzické a taktické  

Termín: 28.05.  - 02.06.2010
Místo: Cheb 

Cíl akce: Technická, fyzická a taktická příprava,  nácvik práce s mapou při závodě v ROB, 
 možnost splnění limitů na dráze. Témata k rozboru: Kontrola a rozbor tréninkových 
 deníků, individuální pohovory na téma „ jak se nám daří skloubit  sport  se školou?“ 

8.Tréninkové soustředění letní a mezinárodní srovnání Jurassic cup Polsko  

Termín: 04. - 06.06.2010
Místo: Polsko

Cíl akce: Mezinárodní srovnání v těžkých krasových terénech, s pravděpodobností podobných 
 chorvatským krasovým oblastem, se zaměřením na vyrovnání se s odlišnostmi 

při pořádání v zahraničí– terén, mapování, stavba tratí atd., účast juniorů a juniorek  
 
9. I. nominační soustředění státní reprezentace  

Termín: 24. - 27.06.2010
Místo: Jeseníky

Cíl akce: R1 – R3 pro nominaci na MS (144 MHz klasika, 3,5 MHz klasika, OB zkrácená trať) 

10. II. nominační soustředění - veřejné závody  

Termín: 04. -06.07.2010
 Místo: Žihle

Cíl akce: R4 a R5 pro nominaci na MS (veřejný závod, klasické tratě v obou pásmech)



11. Tréninkové soustředění a mezinárodní závody Croatia 2010  

Termín: 13. - 20.07.2010
Místo: Delnice, Chorvatsko

Cíl akce: účast na mezinárodních závodech v OB v místě konání MS 2010, tréninkový pobyt v 
oblasti MS

12. III. nominační soustředění  

Termín: 28.07. – 01.08.2010
Místo: Slovensko

Cíl akce: R6 – R9 pro nominaci na MS ( 2x 3,5 MHz klasika, 2x 144 MHz klasika)

12. Mezinárodní mistrovství Slovenska + tréninkové soustředění

Termín: 13 - 22.08.2010
Místo: Slovenský kras

Cíl akce: Tréninkový kemp v terénech podobných mistrovství světa a mezinárodní srovnání,  
se zaměřením na vyrovnání se s jiným typem terénů mimo ČR, jiný styl mapování a 
stavby tratí atd.

 
13.Závěrečné dolaďovací soustředění   

Termín: 09.-13.09.2010
Místo: Delnice, Chorvatsko

Cil akce: kontrola techniky, doladění formy před MS, psychická, mentální a taktická  příprava. 
 Upozornění na některé rizikové momenty terénu pro MS.

14.MISTROVSTVÍ SVĚTA V ROB, CHORVATSKO, OPATIA
 
Místo: Opatia, Chorvatsko
Termín: 13. - 19.09.2010

Cíl akce: Individuální medaile a medaile v družstvech ve všech hlavních a juniorských  
 kategoriích na Mistrovství světa v Chorvatsku a navrácení české reprezentace do  
 pozice nejlepších rádiových orientačních běžců v hlavních a juniorských kategorií na 

světě. 

14.Kondičně rehabilitační  soustředění  

Termín: 5-7.11.2010
Místo: Lipno, Šumava

Cíl akce: ukončení sezóny 2010, testy fyzické zdatnosti před tréninkovým obdobím,  dlouhé  
 tratě v ROB na obou pásmech, rehabilitace – bazén, vířivky, masáže, doplňkové 
 sporty. Témata k rozboru: kontrola tréninkového deníku, přednáška na téma „ Jak 
 neonemocnět v zimním tréninkovém období.“



Ostatní ustanovení:

Po  reprezentantovi  z  užšího  a  širšího  reprezentačního  výběru  lze  za  účast  na  tréninkových 
soustředěních  a  nominačních  závodech  požadovat  finanční  příspěvek  ve  výši  stanovené  Radou 
AROB ČR. Výše příspěvku musí být uvedena v pozvánce. Na jednotlivé tréninkové akce budou 
zváni reprezentanti v souladu s plánem přípravy a s ohledem na kapacitní možnosti. Přednostně 
budou zváni reprezentanti zařazení do užšího výběru. Na nominační závody R6 – R9 budou pozváni 
pouze sportovci, kteří již absolvovali nejméně 2 závody z R1 – R5 a mají splněn atletický limit B. 
Kterýkoliv  sportovec  nezařazený  do  výběru  reprezentace  se  může  na  vlastní  náklady zúčastnit 
kterékoliv  akce,  pokud  se  závazně  přihlásí  ve  stanoveném  termínu.  Pro  účast  v  nominačních 
závodech R6 – R9 musí zároveň splnit podmínku zaběhnutí limitu B.  Na nominační závody R6-R9 
budou pozváni  pouze  závodníci,  kteří  již  absolvovali  nejméně dva  závody z  R1-R5 a  v  těchto 
závodech  bodovali  a  zároveň  splnili  podmínku  zaběhnutí  limitu  B  ve  stanoveném  termínu. 
Reprezentanti,  kteří nesplní limit B do stanoveného termínu se závěrečného  soustředění mohou 
zúčastnit na vlastní náklady, a budou startovat tak, aby neovlivnili průběh nominačních závodů. Ve 
výjimečných případech může trenér udělit výjimku startu na R6 – R9 i bez splnění podmínky B 
limitu.   Individuální  a  ostatní  příprava je  řízena dle  tréninkových plánů vedených jednotlivými 
sportovci, jejich osobními trenéry a mateřskými oddíly ROB. Doplnění termínů veřejných závodů a 
mezinárodních výjezdů bude provedeno do 7 dnů po jejich zveřejnění. Případné změny termínů a 
míst jednotlivých akcí jsou  vyhrazeny a budou avizovány minimálně 14 dní před termínem konání 
dané akce.

Andrej Gomzyk     V Turnově, dne 07.10.2009

trenér reprezentace ČR

Tel.: +420 774 850 463
Email:andriyg@seznam.cz                   …..............................................................
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