OB Vizovice
Květen

Červen

20. května 2017

3.-4. června 2017

5. Oblastní závod, Semetín

Žebříček B Morava, Vrbno

- Krátká trať (v lese)

Přihlášky do 24.5. 2017
Přihlášky do 14.5. 2017

27. května 2017

10. – 11. června 2017
Mistrovství ČR, krátká trať

6. Oblastní závod, Loučka

Přihlášky do 25.5. 2017

-

Klasická trať (v lese),

17. – 18. června 2017

-

VIC (pořádáme)

Žebříček B Morava, Ostrava

-

Přihlášky na tréninku nebo
Martinovi

-

V 7:00 roznašeči, fáborkáři a
prezentace, v 7:30 ostatní
pořadatelé

-

Doprava dětí bude upřesněna

Tréninky
Úterý: 17:30 venku (dorostenci)

Přihlášky do 6.6. 2017

24. června 2017
Víceoblastní závod, Skřítek
Přihlášky do cca 18.6. 2017

29. června 2017 Táborák na závěr

Čtvrtek: 17:00 mapový venku (všichni)

• Přihlášky na závody a jiné akce
• Pokud chcete své dítě, sebe či kamaráda přihlásit na závod tak nejlepším řešením je napsat
Martinovi Markovi nejpozději do data uvedeného u daného závodu zde v rozesílce.
Přihlášení na závod je závazné. V případě, že se přihlášený nemůže dostavit, je třeba včas
kontaktovat trenéra.

• Kotakty
• Přihlášky: Martin.Marek@vavrys.cz

www.obvizovice.cz

OB Tábor 2017
Aktuální info: vzhledem k tomu, že jsem dostala novou práci a v předem slibovaný termín
tábora si nebudu moct vzít dovolenou, bude termín tábora snad do konce května upřesněn.
Doufám, že ten i tak bude přihlášeným vyhovovat. (Verča)
Děti 7 – 12+ let

Dorost 12+ - 18 let

Kdy: ???

Kdy: ???

Kde: Trubiska

Kde: Trubiska

Orientační cena: 2000 Kč

Orientační cena: 2000 Kč

Přihlášky do 10. června 2017

Přihlášky do 10. června 2017
na ver.krs@seznam.cz

Oddílové příspěvky
Rok se s rokem sešel a je tu čas hrazení oddílových příspěvků.
Tyto příspěvky jsou využívány pro hrazení startovného na oblastních závodech, tělocvičny v
zimních měsících, chodu oddílu apod.

Kolik , že to letos je?

700 Kč

a to na celou sezónu :o)

Lze uhradit a pro kontrolu sledovat na našem transparentním oddílovém účtu:
http://obvizovice.cz/index.php/o-oddilu-2/o-oddilu-3

www.obvizovice.cz

