Zpráva o činnosti oddílu ORIENTAČNÍHO BĚHU
T. J. Sokol Žamberk v roce 2015
Oddíl orientačního běhu T.J. Sokol Žamberk eviduje pro rok 2015 celkem 51 členů.
Z toho je 7 členů žactva, 16 dorostu a 28 dospělých. Aktivně pracuje 47 členů.
Hlavní náplní práce oddílu je soustavná práce s mládeží. Od jara do podzimu trénujeme 1x týdně
se žactvem a dorostem na dostupných mapách v terénu. V nepříznivých podmínkách cvičíme
v Sokolovně. V zimním období využíváme dobrých sněhových podmínek na nácvik běžeckého a
sjezdového lyžování, bruslíme na zimním stadionu, nebo jedeme plavat do krytého bazénu.
Úzce spolupracujeme se Střediskem volného času – domem dětí a mládeže ANIMO v Žamberku,
jehož jsme členy a využíváme nabídky i ostatních kroužků (horolezeckou stěnu atd.) Práci s mládeží
se věnuje ve svém volném čase 5 trenérů OB III.tř.
Hlavní závodní činnosti oddílu je účast na 16. závodech, pořádaných Východočeskou oblastí
(VČO) v orientačním běhu. Naše průměrná účast je 5 žáků, 10 dorostu a 17 dospělých. Dopravu na
závody řešíme do 50km osobními auty, nad 50km společným autobusem se Sokolem Kunvald
a Oddílem OB Vamberk.
27.5.2015 jsme uspořádali jarní závod Orlické ligy na mapě Albertinum. Zúčastnilo se 27 dětí
a 33 dorostenců a dospělých.
Každoročně jsme pověřeni pořádáním jednoho závodu VČO. V letošním roce jsme pořádali
11. závod VČO 3.10.2015 v Pastvinách na mapě ORLIČKA III., s účastí 702 závodníků,
z toho je 340 žactva a dorostu.
Na podzim 11.11.2015 jsme uspořádali noční tréninkový závod „Orlické ligy“ pro ústeckou a
rychnovskou oblast, s účastí 40 startujících, z toho 32 žáků a dorostu.
V hodnocení žákovských družstev VČO je naše družstvo žactva na 16. místě
z 21.hodnocených družstev.
Družstvo dorostenců je 2. z 15.družstev, dospělí jsou 11. z 23. a veteráni 13. z 25. hodnocených!
V jednotlivcích si licenci „A“ žákyně Iva Kubíčková!!
Licenci „B“ má potvrzenu 1 žák a 6x dorost našeho oddílu. V jednotlivých kategoriích máme
ve Vč oblasti v prvních 10 hodnocených celkem 2 žáky a 7 dorostenců. V kategoriích dospělých a
veteránů máme v první desítce celkem 7 závodníků. Během sezóny 2015 jsme neměli v oddíle žádný
větší úraz.
S obdobnou činností oddílu počítáme i v roce 2015. V příštím roce máme v plánu zhotovení
nové orientační mapy, aby jsme se mohli opět přihlásit k pořádání závodu VČO v roce 2017.
Rovněž budeme organizovat 2 závody Orlické ligy 2016. V kategorii žactva jsme získali 7 nových
členů, což ovlivní hodnocení žákovského družstva v roce 2016.
Finanční zabezpečení oddílu řešíme oddílovými příspěvky- žactvo 500Kč,
dorost a dospělí 1000Kč. Další prostředky zajišťujeme z dotací na sportovní činnost mládeže

a činnost dospělých od Města Žamberka, od sponzorů, z výtěžku při pořádání závodu,
z využitelných grantů, dotací na činnost od mateřské T.J. Sokol a od Vč. Župy.
Členské příspěvky máme řádně vybrané k 3.3.2015 v celkové výši 16.700Kč.
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