Akademie OB - Slovanka, 9. - 13. 8. 2021

sraz:
ukončení:

v pondělí 9. 8. do 16:00 - Janov nad Nisou, Horní Maxov - chata Slovanka (50.7731131N,
15.1965244E)
v pátek 13. 8. po obědě

program:


8 x mapový trénink se zaměřením na procvičování základních navigačních technik, taktiky i
specifických závodních momentů



večerní sezení - teorie, rozbory, protahování
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POPIS TRÉNINKŮ
KOMBOTECH
 5,5 km (součet všech okruhů), bude možné zkrátit
 3 části (délky jsou součty obou okruhů)
linie:
zaměř se na realizaci, náběhy a kličkování mezi konkrétními body
záchytné body: zjednoduš trať na potřebné informace, nabíhej na viditelné objekty, pak řeš
dohledávku… okruh není nijak složitý, ale budeme nad ním večer diskutovat





micro-o:
vyber v dohledávce správnou kontrolu (trať bude bez kódů)
start, cíl 350 m od chaty; start volný - pořadí okruhů je volné
mapa 1 : 10 000, E = 5 m; kompletní
tempo - volné, na kontrolách SI / lampiony

MIDDLE
 D - 3,0 km - 12 k; H16 - 3,2 km - 14 k; H18 - 3,6 km - 17 k
 start a cíl 1,7 km; startovka
 mapa 1 : 10 000, E = 5 m; kompletní


tempo - závodní, měřeno SI



závodní simulace - hlavním úkolem je zaměřit se na bezchybné provedení, kvalitní navigace - důraz
na provázaný navigační plán = neustále vědět co mě čeká a jakým způsobem se budu pohybovat
mezi zvolenými záchytnými body až po kontrolu; v závěru trati „divácký přeběh“

VĚŠÁK-SBĚRÁK
 jednotná trať 5,0 km – 27 k (lze zkrátit)
 start a cíl u chaty
 mapa 1 : 10 000, E = 5 m; kompletní
 tempo - volné
 mapové cvičení zaměřené na vnímání situace v dohledávkách a čtení popisů - vyběhnou dvojice,
které budou vždy do protiběhu roznášet první a sbírat druhou kontrolu (setkají se na třetí)
O-400
 simulace a nácvik disciplíny v STM
 start a cíl 1,5 km
 zapamatování a přesný zákres kontrol dobře simuluje některé navigační návyky reálného OB
(pečlivost čtení mapy, vnímání situace v dohledávkách, apod.)
 po tréninku mapové cvičení jako výklus – 1,9 km koridor zaměřený na držení směrů
KAMENOB




D - 2,1 km - 11 k; H16 - 2,5 km - 14 k; H18 - 2,6 km - 15 k
start a cíl 2,3 km; startovka
mapa 1 : 7 500, E = 5 m; kompletní



tempo – dle možností (přizpůsob tempo aktuálním podmínkám), měřeno SI



sbírání silných zkušeností… navigace v extrémně členitém terénu, nebude rozhodovat rychlost
pohybu, ale precizní navigace a realizace postupu

KROS






D+H16 - 3,3 km; H18 - 4,4 km
start a cíl 1,1 km
tempo - závodní, ideálně vystupňované AP3-ANP; délka okruhu 1,1 km, SI
změna prostředí od rychlého lesa po bažinu a prodírání hustníkem
po tréninku mapové cvičení jako výklus - 2,2 km had zaměřený na odběhy

TÝMOVKA


společná trať - 7,4 km - 26 k



start, cíl u chaty; start dle startovky



mapa 1 : 10 000, E = 5 m



tempo - závodní, SI



souboje 3-členných týmů (před tím nalosovaných) - na trať vyrazí trojice pohromadě (stejně tak
dorazí i do cíle!!!) s jedním čipem, který musí orazit všechny kontroly, zbytek je záležitostí týmové
taktiky .

HROMAĎÁK
 D - 4,5 km - 15 k; H - 5,7 km - 18 k
 start, cíl 4,5 km (přejedeme autem)
 mapa 1 : 10 000, E = 5 m; kompletní
 tempo - závodní, měřeno SI
 závodní simulace, kontaktní závod v odlišném terénu

DALŠÍ INFORMACE
chata:
s sebou:

informace:

ubytování na postelích; bude k dispozici celý den pití, prostor ke společnému cvičení
(dobrovolnému) bude asi spíš venku - můžete brát karimatku
protokol z PCR nebo antigenního testu ne starší než 72 h!!! (v případě nouze bude možno
provést test přímo na chatě), věci na běhání, plavky (pokud bude zájem, můžeme sjet na
koupání), přezůvky, SI, psací potřeby, tréninkový deník, průkaz zdravotní pojišťovny, GPS
(kdo má), láhev na pití
Mara.C@seznam.cz, 702 135 766, 732 136 532

Mára

