Lednovka
RD OB26.-28.1.2018
Boskovice
pokyny (v24.1. 11:00)

Finance
RDA 0,- RDB, U23 a JRD(R) 500,(členům RD, U23 a JRD(R) se proplácí
cestovné)
samoplátci 1700,- Kč

Doprava
Využijte automodul na reprewebu.

Harmonogram
PÁTEK
17:00 sraz Brňáci (ostatní dorazí nejpozději
do 18:30)
(1) měření pro výživovou diagnostiku
(individuálně, průběžně po příjezdu)
18:30 (2) NOB(dobrovolně volitelný)
20:00 večeře
následně téma výživa
(společné sezení
s prezentací)

(1)

výživová

diagnostika

(!) Přečtěte si prosím pokyny k vyšetření:
https://www.sportifnutrition.cz/analyzatelesneho-slozeni/
(!) Před vyšetřením
- NEJÍST (2.5h před)
- NEPÍT (2.5h před)
- NEPÍT KÁVU (DEN PŘEDEM)
- NECVIČIT (těsně před)

SOBOTA
7:30
10:15 (3) AP intervaly s mapou
hromadný start
12:00 oběd
15:00 (4) vrstevnicovka
intervalový start z hotelu
18:00 večeře
19:00 týmová schůze

Samotné vyšetření na přístroji zabere jen několik
minut. Bude probíhat v přednáškové místnosti.
Každý by měl znát svou výšku.

NEDĚLE
7:30 snídaně
9:45 odjezd
10:15 (5) long
12:30 oběd, pak rozjezd

(2) NOB

Základna a stravování
Hotel Moravia – Lasákův mlýn, Boskovice
http://www.hotelmoravia.cz/
2L pokoje
plná penze PÁ večeře – NE oběd

Vybavení
- kvalitní busola
- GPS vestu
- dobité světlo
- oblečení pro delší tréninky v tajícím sněhu
(neoprenky)
- (!) vlastní občerstvení na nedělní lauf

(!) Měřit se bude průběžně od 17h. Prosím Brňáky,
aby dorazili na tu 17.h a ostatní průběžně jak jim to
volby a dopravní situace dovolí. Nejpozději ale
kolem 18:30, prosím.
Výsledky budou individuálně rozebrané v sobotu.

[start/cíl
] běží se přímo z ubytování
na mapový start/do cíle 0.4km
[terén]
převážně svah, převážně starý les
[mapa] 1:10.000 e5m stav 2008(!)
[tratě]
na výběr 4.5, 6.0 a 8.0km
[SI] NE
[GPS tracking
] NE
[popisy] na mapě
[tempo] volné AP1
[zaměření]
- navigace za snížené viditelnosti
- nabíhání specifického objemu

(3) mapové AP intervaly (4) vrstevnicovka

[cesta] pěšky od hotelu cca 400m (viz plánek)
[start] ve vlnách krátce po sobě
[cíl
] tam kde start
[terén]
převážně mírný svah, místy členitý,
převážně starší les nebo odrostlý hustník
[mapa] Ledkova huť 1:10.000 ekv. 5m, stav 2006
(!) omezené informace –jen vrstevnice, kamenya
zelená
[tratě]
okruhy, které se skládají z výběhu
1.45km/120m (cesta) a následného seběhu po
mapě 1.9km
H – 5 okruhů (dohromady 17km/650m), cca 95´
D – 4 okruhy (dohromady 13.5km/500m), cca 85´
trať se běží vcelku, na výměně mapy možnost
vlastního občerstvení
[SI] NE
[GPS tracking
] ANO
[popisy] na mapách
[tempo] volné AP1, které se při výběhu bude
přirozeně působením kopce měnit na AP2 (ne víc)
[zaměření]
- OB podle základních mapových informací
(vrstevnice, směr, vzdálenost)
- nabíhání základního objemu se vstupem do AP2
[úkol
]
- výběhy do kopce nepřepalovat
- v mapových sebězích mít stále nějakou taktiku,
pečlivě zapojovat základní techniky

[start] přímo z hotelu, intervalový (startovka)
na mapový start cca 300m
[cíl] v hotelu
[terén]
na české poměry atraktivně členitý,
převážně snadno průběžný; část tratě na
skalnatém kopci
[mapa] Ledkova huť 1:10.000, stav 2006
(!) na mapě jsou jen vrstevnice, kameny a vodoteče
[tratě]
H 9.0km, D 7.4km
[SI] NE
[GPS tracking
] ANO
[popisy] na mapě
[tempo] AP1
[zaměření]
- vnímání vrstevnic
- komplexní navigace podle základních technik
- nabíhání základního specifického objemu
[úkol
]
- pro každou kontrolu mít robustní plán založený
na viditelných objektech a vhodných propojovacích
technikách

(5) long
zatím jen hrubé info, vše bude ještě upřesněno:
[cesta] autem cca 10km/10´
[start] u aut
[cíl] u aut
[terén]
mírně zvlnená náhorní plošina Drahanské
vrchoviny, převážně starší les
[mapa] Skály 1:15.000 e5m stav 2014 (mapa pro
AMS middle a štafety)
[tratě]
lauf na cca H 2:10h a D 1:40h
[SI] NE
[GPS tracking
] ANO
[popisy] na mapě
[tempo] "klus" (rozvojový)
[zaměření]
- prvky navigace při klasice na 1:15.000
- nabíhání základního specifického objemu

...Ačkoliv je sněhu dost, lyže nebrat.
Těšíme se na vás!
A nezapomeňte jít volit!
/24.1.2016 RN

