
 

PROGRAM A POKYNY K VT VYSOČINA 

Penzion Sykovec, Tři Studně 38 

49.6114883N, 16.0381108E 

 
      

čtvrtek 15. 2.: 

 

 příjezd do 19:00 hod.  

 19:40 hod. NOB D 4,8 km, H 7 km, mapa Tři Studně 1:10 000, ekv. 5 m, start hromadný, na kontrolách 

lampionky+SI, na start 0,5 km, cíl - ubytování. Tempo: střední (AP2). Cíl: kontaktní trénink, důvěřovat 

své mapové technice, ale snažit se udržet čelo. 

 21:00 hod. večeře 

 

pátek 16. 2.: 

 

 8:00 hod. snídaně 

 Lyžaři: dopolední lyže dle sněhových podmínek 2-3 hodiny. 

 Nelyžaři: vytrvalostní běh dle turistické mapy, kluci cca 90-100´, holky cca 80´. Tempo: ZDV – AP1 tj. 

nízká intenzita. Každý obdrží turistickou mapu. 

 12:30 hod. oběd 

 15:30 hod. Sprint cca 15 min., mapa Nové Město n. M. 1:4 000, ekv. 2,5 m, start intervalový 1 min., na 

kontrolách lampionky+SI, všichni GPS. Vzhledem k dopoledním lyžím tempo: střední (AP2). Cíl: v klidu 

si promyslet realizaci celého postupu. Odjezd od ubytování v 14:45 hod.  

 Následně Městské lázně Nové Město na Moravě https://lazne.nmnm.cz/bazenova-cast-lazni/ 

 19:00 hod. večeře  

 

sobota 17. 2.: 

 

 8:00 hod. snídaně 

 Lyžaři: dopolední lyže dle sněhových podmínek 2-3 hodiny. 

 Nelyžaři: tempo běh, kluci cca 55´, holky 40´. Tempo: AP2 tj. střední intenzita.  

 12:30 hod. oběd 

 od 15:30 hod. Lyžaři: 2. M JRD v LOB junioři cca 7 km, juniorky cca 5 km, mapa Medlov 1:10 000,  

ekv. 5 m, start intervalový 2 min., na kontrolách lampionky, všichni GPS, tratě by měly vést po najetých 

stopách, zákaz zkracování lesem. 

 Nelyžaři: housenka, mapa Tři Studně 1:10 000,  ekv. 5 m, všichni s GPS, tempo: volné, dbát na mapovou 
techniku. 

V případě nedostatku sněhu pro LOB obě skupiny: stíhačka zkrácená klasika dle NOB D 6,1 km, H 7,6 

km, mapa Tři Studně 1:10 000 bez průseků, ekv. 5 m, na kontrolách lampionky+SI, na start a z cíle 0,2 

km. Tempo: závodní Cíl: kontaktní trénink, snaha držet čelo nebo balík, ale mapa stále pod kontrolou. 

 možnost sauny 

 18:30 hod. večeře  

 

neděle 18. 2: 

 

 8:00 hod. snídaně 

 10:30 hod. běžecko-lyžařské úseky, bude specifikováno dle aktuální situace, tempo: stupňované 

odpovídá ANP, poslední úsek do maxima. 

 12:30 hod. oběd  

 ihned po obědě vyklizení chalupy a odjezd 

 . 

 

https://lazne.nmnm.cz/bazenova-cast-lazni/


Večerní program: bude. Dokončení osobních pohovorů, povídání k terénům JMS, k výsledkům vyšetření, tréninku 

atd.   

 

Povinná výbava: čelovka, buzola, SI, popisovník, hodinky (gps, sporttester), věci na trénink OB a na lyže. 

Neoprenky, rukavice, bačkory, plavky, camelbag nebo ledvina na láhev pro vytrvalostní běh a lyže. Kdo má, tak 

mapník na lyže. 

 

Ubytování:  penzion Sykovec www.sykovec.cz 

 

Poznámka: z důvodu úspory místa v autech prosím lyžaře, aby si vzali maximálně jeden pár lyží na klasiku a 

jeden na bruslení. K dispozici budou v omezené míře vosky, žehlička atd.  

Změna programu vyhrazena v závislosti na počasí. 
 
Cena: reprezentanti 700,-Kč, sledovaní 1100,-Kč. Reprezentantům i sledovaným bude proplacena doprava. 

Schovejte si jízdenky. 

 

Ukázky mapy: 

 

 

Webkamera Tři Studně: https://tristudne.cz/Webcam/Last 

Úprava stop: https://lyzovani.nmnm.cz/sledovani-rolby-online/ 

 

 

 

                       

 

Těšíme se na Vás!!! 

Košík, Iva, Boris a Kuba 
 

 
          12. 2. 2018   

          Košík 

          pavel.kosarek@seznam.cz 

          608 444 596 
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