
PROGRAM A POKYNY K VT PAPRSEK
Chata Stará škola, Kunčice 26, Staré Město
50.1890658N, 16.9414561E

čtvrtek 19. 4.:

 17:00 hod. sraz na Tyršově stadionu v Šumperku/ 5 p.m. Meeting at Sumperk athletic stadium 
https://mapy.cz/s/AWlu   

 17:30 – 17:40 hod. start běhu 3 km kluci/ 5.30 – 5.40 p.m. Start 3 km test race men
 17:50 – 18:00 hod. start běhu 3 km holky/ 5.50 – 6 p.m. Start 3 km test race women
 Od 18:30 odjezd na ubytování, bližší info viz e-mail/ from 6.30 p.m. Departure to accommodation
 20:00 hod. večeře/ 8 p.m. dinner 
 úvodní schůzka/ first meeting

pátek 20. 4.:

 8:00 hod. snídaně/ 8 a.m. breakfast 
 Kombotech: mapa Paprsek 1:10 000, jedna trať cca 6 km s možností zkrácení, předpokládaný start 00 = 

10:30 hod., interval 2 minuty, na kontrolách lampiony, tempo: volné, zaměření: na jednotlivé technické 
požadavky při výkonu v OB – traverzy, dohledávky, azimuty. Odjezd na trénink v     10:00 hod., doba 
jízdy 10 minut/ Combotech: map Paprsek 1:10 000, one course 6 km with shortening option, estimated 
time of start 00 = 10.30 a.m., start interval 2 min., white-orange flag, slow speed, accurate technic. 
Departure 10 a. m., 10 minutes by car.  

 13:00 hod. oběd/ 1 p.m. lunch
 Middle: mapa Kunčická 1:10 000, D 3,8 km, H 5 km, předpokládaný start 00 = 16:30 hod., interval 2 

minuty, na kontrolách lampiony a SI, tempo: závodní, zaměření: důraz na buzolu, kromě kupek málo 
výrazných záchytných bodů. Klus na start a z cíle/ Middle distance, map Kunčická 1:10 000, D 3,8 km, H
5 km, estimated time of start 00 = 4.30 p.m., start interval 2 min, checkpoint with SI, race tempo. Jogging
to start and from finish.

 cvičení s Eliškou/physical ecercises
 19:00 hod. večeře/ 6.30 p.m. diner
 Evening programme: analysis of middle distance

sobota 21. 4.:

 8:00 hod. snídaně /8 a.m. breakfast 
 2kolový sprint, mapa Goldek 1:4 000, cca 2x10 minut, předpokládaný start 00 = 10:30 hod., interval 1 

minuta, na kontrolách lampiony + SI air, tempo: závodní, zaměření: poměrně členitý terén, plánování, číst
celý postup, plynulost. Odjezd na trénink: 9:50 hod., doba jízdy: 10 minut. Možnost klusu na start nebo
z cíle 3,5 km/2 rounds sprint: map Goldek 1:4 000, cca 2x10 minutes, estimated time of start 00 = 10.30 
a.m., start interval 1 min., checkpoint with SI, race tempo. Departure at traning 9.50 a.m., time of drive 
10 min. Possibility of jogging 3,5 km to start/from finish.

 13:00 hod. oběd/1 p.m. lunch
 Downhill vrstevnicovka: mapa Kunčická 1:10 000, D 4 km, H 5,5 km, předpokládaný start 00 = 16:00 

hod., interval 2 minuty, na kontrolách lampiony+SI., tempo: volné, zaměření: většina trati je z kopce, 
zaměřit se na odběh od kontroly a držení směru, čtení detailů a na výškopis. Klus na start a 
z cíle./Downhill countours map: map Kunčická 1:10 000, D 4 km, H 5,5 km,estimated time of start 00 = 
4 p.m., start interval 2 min., white-orange flag+SI, slow speed, accurate technic. Jogging to start and 
from finish.

 18:30 hod. večeře/ 6:30 p.m. dinner
 Evening programme: analysis of sprint training

https://mapy.cz/s/AWlu


neděle 22. 4.:

 7:30 hod. snídaně/ 7:30 a.m. breakfast
 Klasická trať: mapa Paprsek 1:15 000, D 6,5 km, H 9,2 km, předpokládaný start 00 = 10:00 hod., 

interval 3 minuty, na kontrolách lampiony + SI, tempo: střední, ke konci závodní, zaměření: správné 
rozložení tempa, volby postupů, nepodcenit dohledávky. Odjezd na trénink 9:30, doba jízdy 10 minut. 
Z cíle klus na ubytování/ long distance: map Paprsek 1:15 000, D 6,8 km, H 9,5 km,estimated time of 
start 00 = 10.00 a.m., start interval 3 min., checkpoint with SI, middle/race tempo; Departure 10 a. m., 
10 minutes by car. Jogging from finish. 

 12:30 hod. oběd/12:30 p.m. lunch and departure
 13:30 hod. nejpozdější odjezd velkého auta. Odvezu zájemce na vlak do Starého Města. 

Povinná výbava: průkaz pojištěnce, vybavení na dráhový test a OB; buzola, SI, popisovník, hodinky (gps, 
sporttester), věci na trénink. 

Ubytování: chata Stará škola, 4–6 lůžkové pokoje

Strava: 3 x denně, někdy i víc 

Cena: reprezentanti 600 Kč, sledovaní 1100 Kč, ostatní 1900 Kč. Reprezentantům i sledovaným bude proplacena 
doprava. Schovejte si prosím jízdenky.

Účast: 7 JRD + 3 sledovaní + 3 ostatní + 7 juniorů z Polska + 4 RT CZE + 1 RT POL 

Poznámka 1: od čtvrtka do soboty bude s námi na soustředění Eliška Kuncová, budete mít příležitost ji využít, 
vezmeme s sebou masážní stůl, takže se nebojte ji oslovit se svými problémy.

Poznámka 2: změna programu vyhrazena především v závislosti na počasí. 

Ukázky mapy:

           

Těšíme se na Vás!!!
Košík, Sosák, Boris a Eliška/Iva

15. 4. 2018  
Košík
pavel.kosarek@seznam.cz
608 444 596

mailto:pavel.kosarek@seznam.cz
http://www.staraskola.eu/

