
YO!CAMP 2021 
 

Chtěl by ses dozvědět něco více o pořádání závodu? Rád bys vedl svoji tréninkovou skupinu? Máš zájem poznat 
zákulisí velkých akcí? Jak vytvořit pořádný mapový trénink?  

Právě pro Tebe již podruhé připravujeme tuto prázdninovou akci zaměřenou na mladé nadšené orientační běžce, 
kteří mají zájem o jinou stranu orientačního běhu – pořádání závodů, mapování nebo trénování svěřenců. Kemp 
nabídne zasvěcení do specifických věcí souvisejících s OB (GPS, TV přenosy, využívání moderních technologií a 
aplikací při tréninku, ...) formou aktivních workshopů a přednášek se zajímavými lidmi českého OB. Akce je 
podporovaná Českým svazem orientačních sportů. 

Kdy to bude:  
pondělí 23. srpna – neděle 29. srpna 2021 (příjezd v 
odpoledních hodinách, odjezd po obědě)  

Kam mám přijet:   
RS Nesměř  
5 km jihovýchodně od Velkého Meziříčí, v romantickém 
zalesněném údolí řeky Oslavy. 
https://www.rekreacnistrediska.cz/strediska/nesmer  
GPS: 49.3089336N, 16.0311442E 

 
Jaká témata pro vás tentokrát připravujeme? 

● Beseda s Janem Exnerem, právníkem ČOV – Jak se dostal do Českého olympijského výboru a na 
Olympiádu? Jak se řeší ve světě antidoping, týká se i OB? 

● Přednáška Venduly Horčičkové o psychologii nejen výkonu na trati OB 
● Jak se připravovaly televizní přenosy pro MS 2021? Radim Hošek poodkryje zákulisí přípravy, 

produkce i další činností během letošního MS 
● Co nám pozitivního ukázal COVID pro pořádání závodů i trénování?  
● Adam Chloupek, bývalý český reprezentant: “Moje cesta od OB ke SkyRace“ 
● Jak zpestřit tréninky dětí i dorostenců? Jaké hry zařadit do přípravy? 
● Přednáška na téma “Jak se vyznat ve struktuře ČSOS”  
● Pořádání závodů od A do Z 
● Přednáška Petry Hančové o Zařazení silového  tréninku v OB a LOB do elitní přípravy  
● Jak se organizovalo Mistrovství světa v orientačním běhu 2021 
● Workshop na téma Příprava naučné hry pro žáky i dorostence 
● Přednáška Radky Sklenářové o Human development a softskills v OB 
● Jak využít Metodický portál na maximum 
● Jaký software využít pro jednotlivé činnosti pořádání? OCAD, OOMaper, SI-droid, Quick Event, Purple 

Pen a mnoho dalšího   
● Stavba tratí pro žáky, ale i elitu. Na co si dát pozor. Kde a jak začít. Kde se inspirovat 

A mnoho dalšího...Program je složen nejen z aktuálních témat, ale také je tvořen z požadavků, které jsme dostali ze 
zpětné vazby z roku 2019. Kromě přednášek, besed a workshopů pro vás připravujeme řadu her a tréninků. 
Vrcholem bude noční štafetový závod YO!kola. Neboj se, zahálet nebudeš ani fyzicky.  
 

Je to pro mě?  
Věková kategorie 15 - 23 let. Výjimky lze konzultovat s vedoucími. 

Kapacita:  
25 osob 

 



Kde budu spát a jíst?   
Ubytování na postelích ve zděné budově, strava 5× denně  

Kolik mě to bude stát: 
Celkové náklady na akci jsou 3 800 Kč. Díky podpoře 
Českého svazu orientačních sportů mají registrovaní 
členové ČSOS dotovanou cenu 2 600,- Kč. 
V ceně je ubytování, stravování 5x denně, přednáškové 
místnosti, materiál, mapy, tisk, lektoři aj. 

Kde se mám přihlásit: 
Budou spuštěny ve středu 17. března 2021 ve 20:00 
pomocí formuláře: https://1url.cz/@prihlaska_yocamp21 (přihlášky přijaté před tímto termínem nejsou 
platné) 

Jak zaplatit:  
Na účet 2101540486 / 2010 nejpozději 14 dní po přihlášení (v případě domluvy lze částku rozdělit a doplatek 
zaplatit do 30 dní před akcí). Do textu pro příjemce nezapomeňte napsat své registrační číslo, abychom vaši 
platbu spárovali. 

Storno podmínky: 
Do 30 dní před akcí - vrácení 100 % uhrazeného poplatku 
Do 15 dní před akcí - vrácení 75 % uhrazeného poplatku 
Do 7 dní před akcí - vrácení 50 % uhrazeného poplatku 
Později - uhrazený poplatek propadá 
V případě neuskutečnění akce ze strany organizátorů / COVIDu se vrací uhrazená částka v celé výši. 

Více informací: 
Kontaktovat nás můžeš na e-mailu metodika@orientacnisporty.cz. 
Každému účastníkovi bude na e-mail zadaný v přihlášce zhruba 10 dní před akcí poslán přesný program akce 
včetně časového harmonogramu.  

Hlavní pořadatelé: 
Jana Kubátová, Petra Hančová, Alena Voborníková a Jan Picek  
… a další skvělá kupa lidí. Akce probíhá za podpory Českého svazu orientačních sportů a Metodické rady ČSOS. 

 

Těší se na Vás organizátoři! 


