
 
 

Vyhlášení Ankety o nejlepšího sportovce ČSOS 2019 

O-Gala 2019 

Rozpis 

Datum: 
Sobota 23. 11. 2019 
 
Pořádající orgán: 
TJ Tatran Jablonec, oddíl orientačního běhu 
 
Centrum: 

Eurocentrum Jablonec nad Nisou  

(https://mapy.cz/zakladni?x=15.1718418&y=50.7229925&z=18&source=firm&id=13029959) 

Druh akce: 

Vyhlášení Ankety o nejlepšího sportovce ČSOS 2019 + O-Gala 

Parkování a příjezd: 

Parkování osobních automobilů a autobusů nebude organizováno, nejbližší parkoviště je 

neplacené u kostelu Nejsvětější srdce Ježíšovo, dá se zaparkovat i v ulici Podhorská. 

Aréna: 

V centru Eurocentra  

V sále bude připraveno 360 míst k sezení, stoly nejsou rezervovány. Jak praví severské 

přísloví: Kdo dřív přijde, ten dřív sedí! 
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Vzdálenost:  

• ubytování – centrum: 1550 m 

• centrum – přednáškové místnosti semináře: 250 m 

• centrum – kebab: 250 m 

Vstupné: 
250,- předem přes ORIS a zaplacené na bankovní účet / 300,- na místě 

 

Program: 18:00 otevření sálu 

19:00 slavnostní zahájení plesu 

19:15 vyhlášení Ankety o nejlepšího sportovce orientačních sportů 2019 

21:00 společenská půlhodinka 

22:00 taneční soutěž O krále a královnu tanečního parketu 

23:00 vyhlášení taneční soutěže 

00:00 půlnoční překvapení 

01:00 DJs Severští bohové 
03:00 ukončení plesu 

Změna programu vyhrazena! 

Ubytování: 

V tělocvičnách a na chodbách ZŠ Na Šumavě (Na Šumavě 2300/43, 466 02 Jablonec nad Nisou), 

škola bude otevřená od 16:30 do rána a bude nepřetržitě hlídána. Prosíme, plaťte spolu se 

vstupným přes ORIS, jinak na místě hotově. Cena 100,-/osobu. 

VAROVÁNÍ! 

Ti, kteří budou narušovat v tělocvičně a ve třídách po 22. hodině noční klid, budou ze ZŠ 

vykázáni do listopadové noci. Těm, kteří se svým počínáním dopustí škodou na majetku ZŠ Na 

Šumavě (ať už vědomým, či nevědomým chováním), bude tato škoda naúčtována a jsou 

povinni ji uhradit. 

Systém držení: 
Pro standardní tance doporučujeme držení typické uzavřené, pro tance latinskoamerické je 

doporučováno držení otevřené. Nebude kontrolováno. 

Terén: 
 Parkety. Doporučujeme boty bez hřebů. 

Taneční prostor: 
 Sál je tradičně ohraničen stoly a pódiem. Tančit se však může takřka kdekoliv. 

Přihlášky:  

Do středy 20. 11. 2019 23:59 v informačním systému ORIS 

(https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5441), ve výjimečných případech na email: 

jan.picek@mymaps.cz. Po tomto termínu možné až při vstupu za zvýšené vstupné. 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5441
mailto:jan.picek@mymaps.cz


 
 

Platby:  
Na účet 2101540486 / 2010. Do poznámky uveďte své registrační číslo, příp. jméno. Platby 
musí být dorazit na účet do 20.11. do 23:59, jinak vstupenka propadá. Pro nominované 
sportovce a pozvané hosty ČSOS je vstupné zdarma. Nominovaní sportovci a pozvaní hosté, 
kteří potvrdí svou účast na sekretariátu ČSOS (Jiří Šubrt - e-mail: csos@orientacnisporty.cz), 
budou automaticky zařazeni do seznamu hostů, i když nebudou uvedeni v ORISu. 
 
Občerstvení: 
 V aréně bude zprovozněn bar a stánek s pivem, ale také pochutinami. Pitná voda k dispozici na 

toaletách. 

První pomoc: 
 V nemocnici Jablonec nad Nisou. 

Mytí: 
V centru závodů budou k dispozici umyvadla. Umýt se doporučujeme buď na ZŠ Na Šumavě, 
nebo doma. 

Vyhlášení vítězů: 
Předpokládaný čas vyhlášení v 19:15. Z nominací na Nejlepšího běžce roku 2019 bude 

vyhlášeno 5 nejlepších, z nominací na Nejlepšího juniora OB, Nejlepšího jezdce MTBO, 

Nejlepšího juniora MTBO, Nejlepšího lyžařského orientačního běžce, Nejlepšího juniora LOB 

budou vyhlášeni vždy 3 nejlepší a z nominací na nejlepšího dorostence OB, MTBO a LOB bude 

vyhlášen vždy 1. nejlepší. 

Protesty: 
Odvolat se, a pokusit se tak změnit výsledky ankety o Nejlepšího sportovce ČSOS není 

dovoleno. Není proto sestavena jury. 

Dětská školka: 
Nebude. 

Hlavní funkcionáři: 
Ředitel – Jan Picek (R1) 

Hlavní rozhodčí – Marek Novotný (R3) 

Informace: 
FB: https://www.facebook.com/events/298658631039486/ 
ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5441 
Instagram: https://www.instagram.com/ogala.csos/ 
 

UPOZORNĚNÍ! 

Po dobu vyhlašování Ankety nejlepších sportovců ČSOS 2019 nebudou do sálu vpuštěni 

podnapilí nebo nevhodně se chovající hosté. 

Na plese platí přísný zákaz používání konfet.  

 

mailto:csos@orientacnisporty.cz
https://www.facebook.com/events/298658631039486/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5441
https://www.instagram.com/ogala.csos/

