
Okruhy



Okruhy

- odjezd 8:30

- SI, 6 okruhů ca 1000 m. Vše na jedné mapě
- mapa 1:10 000, e=2m, Pretex
- pro zdatné vrstevnicová mapa (dobrovolná)

- ke startu a zpět had
- eliťáci postaví, stáhne kdo má ruce nohy



Okruhy

- tempo AP1-AP2
- důsledné mapování (žlutá je většinová)
- soustředit se na výrazné tvary v dálce

- pozitivní tvary!!

- směr, buzola
- neodejdu od kontroly …..









Proběhnutí



Proběhnutí

- start 15:00
- otevřený, průběžný terén, jemně členitý
- fangle, postavila sk. E
- pro zdatnější mapa bez cest (druhá strana)
- pro nejzdatněší Švýcarská hra
- důraz na délší postupy
- tempo AP0 (volně)







Zbytek dne (Pátek)

16:30-18:50 … návštěva termálu
(individuálně).

19:00 …. večeře v restauraci u motelu. Ve 
vlastní režií. Vlastní výběr.  Ceny obdobné 
jako ČR.

21:00 … předzávodní příprava

https://www.google.com/maps/place/Termál+Bisztró+Étterem/@46.5234442,19.7452228,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4743da6108f61c3f:0x400c4290c1e1180!2zS2Vjc2tlbcOpdCwgTWHEj2Fyc2tv!3b1!8m2!3d46.8963711!4d19.6896861!3m4!1s0x474390b339811867:0x70145c77bc4cd0fc!8m2!3




























Zkrácená sobota



Zkrácená sobota







Zkrácená sobota

- odjezd 9:20

- tunel postavíme, pokud to bude možno

- 00 = 11:00

- Start 1300 m (modré fáborky)







Terén

- písčitý podklad
- jemné terénní tvary
- polootevřený terén
- spousta vegetačních objektů, jalovec
- tmavě zelená je hodně neprostupná
- podrost minimální
- těžba dřeva, nové cesty
- naučné stezky (S), značení není v mapě



Mapa

- A4 Pretex

- 1:10 000, E = 2 m

- 1:7500 …. DM16 a níže, DM50 a výše

- formát A4 



Obecné info

- Popisy na startu (a na mapě) 

- v centru stánky se zákl. občerstvením

- vyhlášení není (jen H21 v součtu)







Taktické info

- důsledná a neustálá práce s buzolou !!!

- bezchybné odběhy od kontroly a startu!!

- volba - realizace

- precizně dočíst dohledávky

- kontrolovaný vstup do závodu (a celý závod)

- koncentrace na výkon po celý závod



Závod 

Ne



Sobota hodnocení (2021)

1. Honza, LV, Barča H.

2. Jirka 

3.  Mirek, Kája C.

4.  Filip, Bára P., Petra V.

5.  Adam, Kája K.

6.  Majda, Yvona



Sobota hodnocení (2022)

1. Štěpán (5‘), Barča H. (12‘), Filip (2‘), Barča P., Jana 

(W50), Mirek (9‘‘)

2. Janča (2‘), LV (9‘‘) 

5. Yvona (7‘)

6. Petra (12‘), Renča (10‘)

7.  Jarda (12‘), Šárka (16‘)

8.  Vašek (33‘)



Klasika neděle



Klasika neděle

















Klasika neděle

- odjezd 8:30

- 10:00

- Start 1900 m



Obecné info

- start 1900m (modré f.), 10:00
- mapa A4 pretex
- 1:10000, e=2m, voděodolná
- 1:7500 …. DM16 a níže, DM50 a výše 
- Popisy na startu (a na mapě) 
- M21A má dvě mapy (rub, líc)
- vyhlášení je 13:30 (diplomy, ceny jen 21A)



Taktické info

- čtení kódů !!

- bezchybné odběhy od kontroly a startu!!

- volba – ralizace

- dlouhé postupy mít promyslné celé (z obou stran)

- pozitivní tvary !!

- precizně dočíst dohledávky (kupa/prohlubeň/obojí)

- precizní start

- kontrolovaný závod

- pohlídat závěr


