
VT Banská Bystrica - závěrečná příprava na EYOC 2017 
 

Mára:   +420 702 135 766, +420 732 136 532 

Polách:  +420 728 786 822 

Jindra:  +420 775 187 001 

Kukátko: +420 776 461 375 

 

Organizační informace: 
 

Termín: neděle 11. 6. - středa 14. 6. 2017 

- odjezd v neděli po vyhlášení MČR KT 

- návrat do Brna v pozdějších odpoledních hodinách 

 

Doprava: 

- společná doprava z MČR KT (auty - 2 x 9 míst + 1 x 5 míst) 

 

Ubytování + strava: 

- penzion Slniečko - postele a plná penze (od nedělní večeře do středečního oběda - cestou z MČR se 

stavíme na večeři) 

 

Cena: 0 Kč 

 

Pojištění: zajištěno svazem 

 

Materiál: vezeme 

- reprezentační oblečení - dresy, overaly (vyzkoušíme je asi v neděli večer) 

- ionťáky + masážní přípravky, lékárna 

- na trénink - mapy pro trénink + teoretickou přípravu, mapníky, lampiony; projektor 

 

S sebou: 

- pas / OP 

- běžecké oblečení, obutí, SI, buzolu, popisník (všechno berete na závody, repre oblečení dostanete) 

a další potřebné věci pro trénink, peníze pro vlastní útratu 

- repre oblečení budeme fasovat pravděpodobně v neděli večer 

- pokud berete nějaké léky, ověřte, zdali nejsou na seznamu zakázaných léčiv 

 

PROGRAM 
 

Hlavním cílem bude poznat terén, zjistit jeho specifika, podklad, průběžnost, styl mapování, atd. Od pondělí 

do středy absolvujeme 5 seznamovacích tréninků. Další 2 modelové tréninky absolvujeme o 2 týdny později 

před závody. 

 

PO seznamovák 2-kolový MIDDLE 

ÚT sprintové intervaly model LONG 

ST farsty - 

 

 

http://www.penzionslniecko.sk/pages/ubyt.htm
http://www.antidoping.cz/zakazane_prostredky_leky.php


Základní popis tréninků: 

 

SEZNAMOVÁK (Kremnička) 

- společná trať - 4,7 km - 19 k (dostatek možností ke zkrácení); M 10 

- první kontakt s terénem - rozlišitelnost objektů; zjistit průběžnost čistého lesa, hustníků, čtení 

hrubých i jemných vrstevnicových tvarů a jejich jednoznačná identifikace; výškové poměry v holém 

svahu 

- tempo - volně; v lese lampiony; popisy na mapě 

 

2-kolový MIDDLE (Ortúty) 

- H1 - 1,8 km - 9 k; D1 - 1,4 km - 7 k; H2 - 1,9 km - 10 k; D2 - 1,5 km - 8 k; M 10 

- první seznámení s nejčlenitějšími pasážemi lesa, snaha o tvorbu kvalitního navigačního plánu (= 

neustále řeším, jak se pohybuji a kam mám namířeno - vím co mě čeká) - 1. kolo si dopředu 

metodicky rozebereme (= absolvovat trať s minimem chyb), 2. kolo už bez přípravy 

- tempo podřizovat vlastním schopnostem, dle možností i zrychlit; v lese SI; popisy na mapě 

 

SPRINTOVÉ INTERVALY (Špania Dolina) 
- celková délka pro všechny 2,4 km i s pomalými meziklusy, pak výklus 

- 3 sprintové úseky na ISSOM mapě (M 4, E = 5 m!!!) - 1. úsek mimo zástavbu (ale možná relevantní 

pro vrchní pasáže lesních disciplín); 2. úsek „městská část“; 3. úsek nezpevněné kličkování mezi 

vesnickými domky a priváty; obecně ve vesnici půjde spíše o kratší volby v nejčlenitějších pasážích 

vesnice 

- tempo - závodní, meziklus volně; na kontrolách SI; popisy na mapě i do ruky 
 

MODEL - LONG (Ortúty) 

- W16 - 3,9 km - 10 k, W18 - 5,0 km - 13 k, M16 - 5,3 km - 14 k, M18 - 6,4 km - 17 k; M 10 

- závodní simulace (délky podobné jako v závodě); střídání delších postupů na volby s kratšími 

ťukačkami v jemných detailech 

- tempo pocitově svižně až závodní (AP3-ANP), dle potřeby zpomalit, v hlušších pasážích naopak 

cíleně hledat rychlou variantu; na kontrolách SI, postupy na mapě i do ruky; po tréninku se můžeme 

do některých pasáží vrátit a rozebrat přímo v terénu…; popisy na mapě i do ruky 
 

FARSTOVANÉ INTERVALY (Ortúty) 

- společná trať - 4,4 km (4 intervaly), dívkám doporučeno zkrácení na 3,2 km; M10 

- tratě začínají opět v členité pasáži a postupně sbíhají do technicky jednoduššího prostoru; kontaktní 

faktor (vlny D a H) 

- tempo - závodní; na kontrolách SI, popisy pouze na mapě 
 

Základní popis prostorů: 

 

KREMNIČKA - dle pořadatele relevantní pro holé svahy bez detailů, ale v nižší nadm. výšce a blíže civilizaci, 

takže využijeme pouze k rozmapování (pokud bude nějakým způsobem zajímavý či specifický, můžeme ještě 

za 2 týdny krátce navštívit) 
 

ORTÚTY - přímo sousední terén s prostorem klasiky i štafet, obsahuje jak technicky náročné pasáže, tak i 

hlušší prudké svahy; asi nejrelevantnější k lesním závodům, takže budeme trénovat nejvíce zde 
 

ŠPANIA DOLINA - prostor je co do zástavby relevantní spíše pro okrajové vyšší části Banské Štiavnice (EYOC 

sprint), ale pokud se stavitel pokusí i o kratší techničtější postupy, může to být dost podobné 

 

 

Mára 


