
Pokyny si stáhni do mobilu nebo vytiskni, ať máš vždy o všem přehled :-)

POKYNY
Velikonoční soustředění

SCM/TSM JO 2022

Termín: čtvrtek 14. 4. – pondělí 18. 4. 2022

Místo: Jelenia Góra – Jagniątków
Penzion Koralowa Ścieżka (https://mapy.cz/s/gehevotoru)

Doprava: Není organizována. Pro domluvu případných spolujízd využijte
organizační tabulku dopravy. Pokud budete mít problém dostat se na
soustředění, napište.

Příjezd: ve čtvrtek mezi 16:30 — 17:00 do Kořenova na první trénink
(parkování - fotbalové hřiště - https://mapy.cz/s/hatetebalo), !!! všichni
musí mít zajištěnou dopravu i z prvního tréninku na ubytování !!!

Program: podrobně popsán níže

Strava: Zajištěna plná penze. Začínáme ve čtvrtek večeří, končíme v pondělí
obědem.

Ubytování: pokoje s povlečením

Terén: podhorský terén se srázy a kameny, „skandinávské“ terény s těžkou
podložkou

Cena: 2900 Kč za celé soustředění
Příspěvek TSM A: 1200 Kč
Příspěvek TSM B: 1000 Kč
Příspěvek SCM: 800 Kč

Co s sebou: cestovní pojištění (vč. orientačního běhu), čelovka, buzola, čip,
mapník (formát A4), běžecké oblečení do lesa, teplé oblečení (čelenka,
čepice), oblečení na pobyt v místnosti, přezůvky, hygienické potřeby,
psací potřeby (červená fixa, barevné pastelky), GPS hodinky, drobné
kapesné v polských zlotých (vstup do KRNAP apod.)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-WZ3_6jMTsz5FrM7921LkI7hrx88l77y4PLyvw1LNZw/edit?usp=sharing
https://mapy.cz/s/hatetebalo
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Kompletní program soustředění
Společné info pro tréninky:

● popisy jsou vždy jen na mapě

● na kontrolách jsou malé tréninkové lampiony

● na tréninky s sebou bundičku, pití

● každý dostane přehledovou mapku pro přesuny z ubytování na tréninky

● BBA dobrovolně, individuálně

● večer vždy rozbor tréninků, pokyny k dalšímu dni, příp. další program

ČTVRTEK

Control Picking — Zvonice (odp.)

Místo: Kořenov, fotbalové hřiště (https://mapy.cz/s/hatetebalo)

Mapa: Zvonice, 1 : 10 000, e = 5 m

Tratě: jednotná 3,2 km / 80 m (možno zkrátit)

Typ tréninku: Control Picking ve volném tempu

Důraz klást na: soustředěnost po celý trénink

START CÍL RAŽENÍ STARTOVKA

900 m u aut NA DOTYK NE

PÁTEK

Velikonoční linie — Cicha Dolina (dop.)

Mapa: Cicha Dolina, 1 : 10 000, e = 5 m

Tratě: dohromady 4 km po postupu

Typ tréninku: 4 linie různých tvarů na mapě

Důraz klást na: osahat si místní terén a styl mapování

udělat si pěkný GPS tracking na Stravu

START CÍL-UBYTKO RAŽENÍ STARTOVKA

1900 m 1900 m NENÍ CO RAZIT NE

https://mapy.cz/s/hatetebalo
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Downhill sprint — Grzybowiec (odp.)

Mapa: Grzybowiec , 1 : 10 000, e = 5 m

Tratě: jednotná 2,4 km / 10 m (možno zkrátit)

z cíle na ubytko koridorem 2,4 km + výklus 1,3 km

Typ tréninku: seběhový sprint/middle ve vyšší rychlosti (ale kontrolovaně)

Důraz klást na: dodržování plánu (pokud ho nemám, nevyrážím na další kontrolu!)

* věci odložené na startu přeneseme na konec koridoru

START CÍL-UBYTKO RAŽENÍ STARTOVKA

2700 m KORIDOR+VÝKLUS* SI ANO

SOBOTA

Kreslení mapy (dop.)

Typ tréninku: příprava mapy na nedělní odpolední trénink

Pomůcky: barevné pastelky/fixy/tužky

Důraz klást na: generalizaci, nekreslit každý objekt, ale jen ty potřebné k navigaci,

vybírat si pouze ty dobře rozeznatelné (unikátní/velké/plošné/liniové)

Odpočinkový program (odp.)

Možnosti: výlet, výběh, slackline, jeskyňaření, míčové hry, nápadům se meze

nekladou

NEDĚLE

2kolový middle — Grzybowiec (dop.)

Mapa: Grzybowiec , 1 : 10 000, e = 5 m

Tratě: 1. kolo

● A (DH16) 1,5 km / 85 m

● B (DH18+DH20) 2 km / 80 m

2. kolo

● D16 2,0 km / 30 m

● H16+D18+D20 2,1 km / 30 m

● H18+H20 2,4 km / 40 m
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Typ tréninku: dva kratší middly v rychlém tempu, tratě se často kříží, pozor na

správné pořadí kontrol

Důraz klást na: bezchybný výkon, uplatnit zkušenosti z předchozích tréninků

START CÍL-UBYTKO RAŽENÍ STARTOVKA

1600 m 1500 m SI ANO

Kreslení mapy — Trzy Jawory (odp.)

Mapa: Trzy Jawory, 1 : 10 000, e = 5 m

Tratě: Kratší (DH16+D18+D20) 4,8 km / 170 m

Delší (H18+H20) 5,4 km / 250 m

Typ tréninku: zkrácená trať na vlastnoručně generalizované mapě

Důraz klást na: navigaci podle předem stanoveného plánu z předchozího dne

(kreslení)

START CÍL-UBYTKO RAŽENÍ STARTOVKA

2000 m 2000 m NA DOTYK NE

PONDĚLÍ

Velikonoční překvapení (dop.)

Info: přijde ve správný čas

PŘIJEĎTE ODPOČATÍ, SOUSTŘEDĚNÍ BUDE NÁROČNÉ

Těší se na vás trenéři SCM&TSM JO :-)


