27.12.2014 Turnov Vánoční orelský šachový turnaj - 1. turnaj Dlouhodobé soutěže v šachách 2014/2015 9:15 orlovna v Jiráskově 126 (šikmo pod kostelem sv. Mikuláše). Proposice na web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy .  Přihlášky, informace: e-mail: turnov@orel.cz , Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily, tel. 481685237, mobil: 732943265.
3.1.2015 ústřední školení lyže běžky Drnovice
10.1.2015 ústřední běh Moutnice
31.1.2015 ústřední ples Moutnice
7.2.2015 ústřední běh na lyžích Ploština
14.2.2015 ústřední fotbal Vnorovy ml. a st. žáci
28.2.2015 ústřední fotbal dorost 
6.-8.3.2014 ústřední exercicie pro mládež Velehrad
7.3.2015 ústřední Gymnastické hry Žatčany
14.3.2015 ústřední volejbal kadeti, kadetky Křenovice
14.3.2015 ústřední školení lyže sjezd Stupava
20.-22.3.2015 divadelní dílna Boleradice 
(20.3.2015 (pátek)17 župní sjezd, rada a předsednictvo Lomnice nad Popelkou)
21.3.2015 Lomnice nad Popelkou stolní tenis družstva kvalifikace + otevřený turnaj orlovna od 9h. 2000 a ml., 1997 a ml., dospělí pánské kategorie 3členná, dámské 2členná. KATEGORIE JEN DLE ZÁJMU. Proposice na web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy . Přihlášky, informace: e-mail: zupa.sv.zdislavy@orel.cz , Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily, tel. 481685237, mobil: 732943265. (finále 18.4. Polná)
21.3.2015 ústřední volejbal ženy Brno
(5.4.2015 Velká Noc)
11.4.2015 ústřední volejbal muži Brno
11.4.2015 Loukov u Semil florbal 8-11h. a malá kopaná 13-16h. (finále Moutnice 20.6.), oboje 3+1 bez rozlišení věku. Přihlášky do 1.4.2015 na turnov@orel.cz , příp. Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily. Florbalové hole a brankářské masky na požádání předem zapůjčí pořadatel. Proposice s formulářem přihlášky na http://orelturnov.sweb.cz . 
13.–15.42015 Velehrad ústřední 16. setkání orelských seniorů                                 
18.4.2015 ústřední stolní tenis družstev Polná
25.4.?2015 ústřední rada
25.4.2015 Turnov Jarní šachový turnaj - 2. turnaj dlouhodobé soutěže 9:15 orlovna v Jiráskově 126 (šikmo pod kostelem sv. Mikuláše). E-mail: turnov@orel.cz , Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily, tel. 481685237, mobil: 732943265
2.5.2015 Nový Bor kuželky 4členná družstva kvalifikace + otevřený turnaj Hoši, dívky 2005-2006-ne mladší!, 2003-2004; 2000-2002, 1999 a starší. 9:45h kuželna nad ul. T. G. Masaryka (od kostela silnice směr Česká Lípa, před koncem města před sokolovnou vlevo nahoru a do dvorka nad sokolovnou). 8:15 mše sv. v kapli na faře. Proposice: web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy. Přihlášky, informace: zupa.sv.zdislavy@orel.cz , Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily, tel. 481685237, mobil: 732943265. (finále Blansko 16.5.)
16.5.2015 ústřední kuželky družstva Blansko
17.5.2015 ústřední Atletické hry Brno – Bohunice
23.5.2015 ústřední běh Olešnice u Blanska
6.6.2015 ústřední Cantate Luhačovice 
13.6.2015 ústřední sjezd Orla
13.6.2015 soutěž ve fotbalových dovednostech  Semily hřiště u Gymnasia průběžný start 9-12 hod. (finále Velehrad 4.7.). Bohdana Tichá, Husova 80, 513 01 Semily; tel. 739911157, e-mail orel.semily@seznam.cz .
20.6.2015 ústřední fotbal muži Moutnice
!20.6.2015 ústřední lehká atletika Hradec Králové 10-15h.ZMĚNA! (původně plánováno 27.)
27.6.2015 Studenec víceboj smíšených čtveřic
4.7.2015 ústřední fotbalové dovednosti Velehrad
4.7.2015 ústř. Propinkejte se na Velehrad otevřený stolní tenis družstev bez rozlišení Velehrad
15.8.2015 ústřední horská kola Valašské Klobouky
22.-23.8.2015 ústřední orelská pouť na Sv. Hostýně
29.8.2015 Studenecké MIXY turnaj smíšených družstev ve volejbale u školy Studenec u Horek u Staré Paky od 8h. Přihlášky do 26.8.2015 na vaclav.urban@urbanfinance.cz nebo Václav Urban 512 33 STUDENEC 388, 602680383.
5.9.2015 ústřední nohejbal muži Ratíškovice
5.9.2015 Turnov Letní šachový turnaj - 3. turnaj dlouhodobé soutěže 9:15 orlovna v Jiráskově 126 (šikmo pod kostelem sv. Mikuláše). e-mail: turnov@orel.cz, Vít Jůza, Loukov 1, 51301 p. Semily, 481685237, 732943265.
5.9.2015 Letní orelský bál ve Studenci v sokolovně od 20:00. vaclav.urban@urbanfinance.cz nebo Václav Urban 512 33 STUDENEC 388, 602680383.
12.9.2015 ústřední horská kola Boskovice
12.9.2015 ústřední odznak zdatnosti B. Kostelky Vyškov
12.9.2015 Lomnice nad Popelkou stolní tenis jednotlivci kvalifikace + otevřený turnaj orlovna 9-14:30. 2000 a ml., 1997 a ml., dospělí. Pro vyhodnocení postupujících budou kategorie rozděleny na registrované a neregistrované v ČAST !!! Proposice na web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy . Přihlášky, informace: e-mail: zupa.sv.zdislavy@orel.cz , Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily, tel. 481685237, mobil: 732943265. (finále 19.9. Hluk)
19.9.2015 ústřední stolní tenis jednotlivci Hluk
26.9.2015 ústřední běh Česká Třebová
3.10.2015 soutěž v lehké atletice nejen pro děti a mládež hřiště Gymnasia v Semilech průběžný start 8:30-12:30. Bohdana Tichá, Husova 80, 513 01 Semily; tel. 739911157, e-mail orel.semily@seznam.cz . 
3.10.2015 ústřední horská kola Drnovice
3.10.2015 Svatováclavská Réva Lubina 
24.10.2015 ústřední plavání Blansko
??? ústřední rada?
7.11.2015 Turnov Podzimní šachový turnaj - 4. - závěrečný turnaj dlouhodobé soutěže 9:15 orlovna v Jiráskově 126 (šikmo pod kostelem sv. Mikuláše). Turnaj zařazen jako kvalifikace na ústřední turnaj Orla v šachu Moutnice 28.11.2015. E-mail: turnov@orel.cz, Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily, tel. 481685237, mobil: 732943265. Proposice na web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy .
21.11.2015 ústřední badminton jednotlivci Polná
21.11.2015 Cherubínek - soutěž pěvecká, hudební, recitační (křesťanská tématika), výtvarná, literární a fotografická (téma: Don Bosko a jeho salesiánské dílo; práce zasílejte do 11.11. na adresu: Bohdana Tichá, Husova 80, 513 01 Semily; 21.11.2015 budou práce vystaveny a vyhodnoceny). Od 14 hodin římskokatolická fara Semily - Komenského nám. 125 - velký sál v 1. poschodí. Proposice na web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy . Tel. 739911157, e-mail orel.semily@seznam.cz .
28.11.2015 ústřední šachy Moutnice
28.12.2015 Turnov Vánoční šachový turnaj - 1. turnaj dlouhodobé soutěže - 9:35 orlovna v Jiráskově 126 (šikmo pod kostelem sv. Mikuláše). E-mail: turnov@orel.cz , Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily, tel. 481685237, mobil: 732943265. 
Společné informace k akcím (u  některých akcí jinak): Podtržením označeny župní akce, na něž navazují ústřední orelské akce, tučně kvalifikace ze strany ústředí požadované; nepodtrženě tučně župní akce v rámci kvalifikační oblasti, na něž nenavazuje ústřední akce, obyčejně akce jednot župy, slabě kursivou akce mimo oblast. V případě společného konání několika turnajů se počítá s účastí týchž na všech turnajích. Nejde o mistrovskou úroveň, ale o sport pro všechny. Pravidla, zejména hrací doby a počty hráčů v družstvech, upravujeme, s patřičným odlišením umožňujeme účast i neorlům a často i při nedodržení věkové kategorie, nutností zůstává odpovídající - povrch sportovních ploch nepoškozující a nešpinící obuv! Výše startovného v proposicích jednotlivých akcí. Případné ubytování a jiné žádejte zvlášť. Jsou možné změny, zejména před zveřejněním proposic jednotlivých akcí. Další kontakty: Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily, tel. 481685237, mobil: 732943265, e-mail: zupa.sv.zdislavy@orel.cz . Finálové ústřední orelské akce viz na www.orel.cz .

