
PROGRAM A POKYNY K VT MAĎARSKO
Jonathermal, Majsafürdő, Maďarsko
46°31'20.8"N 19°44'48.2"E

úterý 13. 3.:

 odjezd v poledních hodinách z ČR, nástupní místa: Luhačovice a Brno. Informace s přesnými místy 
odjezdu a časy zasílám v mailu.

 cca v 18:00 hod. příjezd do Majsafürdő
 19:30 hod. večeře 
 úvodní schůzka

středa 14. 3.:

 3x minimiddle: mapa Zsana 1:10 000, MA 2,3 km, MB 2,5 km, MC 1,6 km, organizace tréninku: 
kluci nejdříve absolvují jako první okruh MA a holky MB, start. interval: 2 minuty, nebude měřeno, 
tempo: volné, cíl: seznámení se s terénem, dbát důsledně na mapovou techniku, používat buzolu, 
soustředit se na detailní pasáže, stanovit si taktiku do dalších okruhů; druhý okruh kluci MB, holky 
MA, start. interval: 2 minuty, bude měřeno, tempo: střední až závodní; třetí okruh MC, pro kluky 
povinný, pro holky dobrovolný, stejná taktika jako ve 2. okruhu. Na všech kontrolách lampionky a 
SI. Odjezd na trénink: 8:30 hod., doba jízdy: cca 30 minut, klus od autobusu 1,5 km.

 12:30 hod. oběd
 Vrstevnicové azimuty: mapa Pirtó 1:10 000, H 6,3 km, D 4,6 km, start intervalový po 2 minutách, 

na kontrolách lampionky a SI, tempo: volné, cíl: mapová přesnost – buzola. Odjezd na trénink: 
15:00 hod., doba jízdy: cca 40 minut

 19:00 hod. večeře
 rozbor tréninků + předzávodní příprava Spring Cup

čtvrtek 15. 3.:

 Závod Spring Cup middle http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/17636/tipus/render
Odjezd na závod: 8:00 hod., doba jízdy: 60 minut.
Start 00: 10:00 hod.
Terén: jalovcový labyrint a písečné duny tzn. podobný s JMS middle, nominační závod maďarského 
týmu
Cíl účasti: možnost porovnat se s mnoha výbornými juniory, získání dalších impulsů k dalšímu 
tréninku a zlepšení, simulace závodu JMS; cílem rozhodně není vytvořit si na sebe tlak
Taktika: snaha o bezchybný výkon, v tomto terénu se chyby těžko napravují, nejdřív hlava a pak 
nohy!

 13:30 hod. oběd
 Odbočovák: mapa Zsana 1:10 000, celá trať 4,6 km, start libovolný, na kontrolách lampionky, 

tempo: volné, cíl: najít si přesný bod „na cestě“v místě, kde budu odbočovat do terénu a dohledávat 
kontrolu. Odjezd na trénink: 15:30 hod., doba jízdy: cca 30 minut

 19:00 hod. večeře
 rozbor závodu + prezentace terénu JMS

pátek 16. 3.:

 Sprint – oficiální trénink JWOC, mapa Szeged 1:4 000, D i H cca 2,7 km, organizace tréninku 
bude v režii pořadatelů JMS, kontroly s lampiony a SI, tempo: stupňované až závodní, cíl: oprášit 
sprintovou rutinu, soustředit se na volby postupů. Odjezd na trénink: 8:45 hod., doba jízdy: 55 

http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/17636/tipus/render


minut.
 po tréninku kratší prohlídka města, ve 13:00 hod. odjezd zpět
 14:00 hod. oběd
 volné odpoledne, dobrovolný klus nebo návštěva termálů
 19:00 hod. večeře
 příprava na závody

sobota 17. 3.:

 Testování postupů, mapa Pirtó 1:10 000, celá trať 3,3 km, start intervalový po 2 minutách, na 
kontrolách lampionky a SI, tempo: volné, cíl: zjistit, zda se mi v technických pasážích vyplatí jít 
přímo nebo okolo. Odjezd na trénink: 8:00 hod., doba jízdy: cca 40 minut

 Závod Szeged Cup štafety 
Odjezd na závod: 13:30 hod., doba jízdy: 20 minut.
Start 1. ús: 15:00 hod.
Terén: písečné duny, otevřené plochy, místy jalovec tzn. podobný s JMS štafet a klasické trati
Cíl účasti: kontaktní závod v kvalitní konkurenci, simulace závodu JMS
Taktika: držet kontakt, věřit svým mapovým schopnostem, kontrolovat popisy a kódy!

 19:00 hod. večeře
 rozbor závodu

neděle 18. 3.:

 Závod Szeged Cup klasická trať 
Odjezd na závod: 8:30 hod., doba jízdy: 20 minut.
Start 00: 10:00 hod.
Terén: písečné duny, otevřené plochy, místy jalovec tzn. podobný s JMS štafet a klasické trati
Cíl účasti: závod v kvalitní konkurenci na mapě 1:15 000, simulace závodu JMS, možnost prodat to, 
co jsme v průběhu soustředění natrénovali
Taktika: správně si rozvrhnout tempo, soustředit se po celou trať, může už přijít únava

 Vyklizení chatek v neděli ráno před odjezdem.
 Odjezd do ČR hned ze závodů. Předpokládaný příjezd do Brna cca 20:00 hod. 

 
Povinná výbava: občanský průkaz nebo pas, průkaz pojištěnce, buzola, SI, popisovník, hodinky, věci na 
trénink i na závody, plavky, peníze HUF/euro.

Reprezentační vybavení: závody absolvujete v repredresech. Nezapomeňte si je vzít s sebou. Sledovaní, kteří
nebyli na Juniper Open budou vybaveni. Výstroj na případné stupně vítězů vám bude propůjčena. 

Ubytování: vytápěné 4–5 lůžkové chaty s vlastní vybavenou kuchyňkou a sociálním zařízením, 
http://www.jonathermal.hu/menu/accommodations/wooden_houses

Strava: modře vyznačené jídlo v restauraci Lópofa Csarda, ostatní – tj. všechny snídaně, sobotní a nedělní 
oběd každý sám. Po cestě z tréninků a nedělního závodu bude možnost zastavit v supermarketu, Coop 
neznámé kvality přímo v Majsafürdő.

Závody Szeged Cup: http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/16742/tipus/render

Pojištění: bude zařízeno pro všechny členy JRD, sledovaní a ostatní sami. 

Upozornění: prosím, udržujte v autobuse pořádek. Zkontrolujte si po každé cestě sedadlo!

Poznámka: změna programu vyhrazena především v závislosti na počasí. Východ slunce cca v 5:55, západ 
slunce cca v 17:45, proto to ranní vstávání . 

http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/16742/tipus/render
http://www.jonathermal.hu/menu/accommodations/wooden_houses


Majsafürdő  :

Ukázky mapy:

                   
Těšíme se na Vás!!!
Košík, Mára, Sosák, Boris a Iva

7. 3. 2018  
lehce aktualizováno 11. 3. 
Košík
pavel.kosarek@seznam.cz
608 444 596, 601 188 797
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