
PROGRAM A POKYNY K VT ŠVÉDSKO
klubovna Jönköpings OK, Åsabadet 1, Taberg 
57.692524, 14.090014 

sobota 18.4..:

 odjezd v ranních hodinách z ČR (viz mail k dopravě)
 15:30 – 19:30 trajekt Sassnitz - Trelleborg
 cca v 24:00 hod. příjezd na klubovnu

neděle 19.4.:

 seznamovací trénink 6,2 km s možností zkrácení, mapa Mansarp 1:10 000, vybíhá každý sám přímo od 
klubovny dle vlastního uvážení od 10:30 hod., na kontrolách pouze lampióny nebo červenobílá páska, 
tempo: volné. Snažte se vnímat obsah mapy a přizpůsobte tomu svoji techniku. 

 6 mapových okruhů o délce 1 – 1,8 km, D min. 4 okruhy, H 6, mapa Krokavadet 1:10 000, na 
kontrolách lampiony a SI, odjezd na trénink v 15:30 hod., doba jízdy 20 minut, start od 16:00 hod., 
tempo: střední, zaměření: maximální koncentrace

pondělí 20.4.:

 2kolový middle, tratě 2 – 2,5 km, mapa Bauerskogen 1:10 000, startovní interval 2 minuty, na kontrolách
lampiony a SI, odjezd na trénink v 9:00 hod, doba jízdy 45 minut, předpokládáný start 1. kola v 10:30 
hod., tempo: závodní. Přízpůsobte tempo a mapovou techniku terénu. Vše plně pod kontrolou! 

 odpoledne volný běh po cestách od klubovny nebo volno, řídí si každý sám
 od 19:30 hod. rozbor absolvovaných tréninků, poznatky a rady :-)

úterý 21.4:

 dlouhé postupy, 7 km., mapa Krokavadet 1:15 000, startovní interval 3 minuty, na kontrolách lampiony a
SI, odjezd na trénink v 9:30 hod, doba jízdy 20 minut, předpokládáný start v 10:15 hod., tempo: střední, 
zaměření: zjednodušení na postupu – záchytné body.

 Švýcárna+přesný směr bez cest, 4,3 km, mapa Mansarp 1:10 000, vybíhá každý sám přímo od klubovny
dle vlastního uvážení od 16:00 hod., na kontrolách pouze lampióny nebo červenobílá páska, tempo: 
volné. 

středa 22.4.:

 tréninkový program každý ve vlastní režii, k dispozici bude had na mapě  Mansarp 1:10 000 přímo od 
klubovny 

 od 17:00 hod. veškeré informace k nominačnímu závodu + losování startovky

čtvrtek 23.4.:

 v 8:00 hod. odjezd na nominační závod, doba jízdy 50 min., ostatní pokyny v samostatné sekci a den 
předem

 v 14:00 hod. společný oběd zde: http://www.highchaparral.se/en/the-park/food-drink/  sekce Bonanza
 po obědě po společné domluvě možnost návštěvy zábavního parku High Chaparral nebo NP Store Mosse
 od 19:30 hod. rozbor nominačního závodu

http://www.highchaparral.se/en/the-park/food-drink/
https://goo.gl/maps/ki0vj


pátek 24.4.:

 2kolový sprint, tratě 2,3 a 2,4 km, mapa Stadparken 1:5 000, startovní interval 1 minuta, na kontrolách 
lampiony a SI, odjezd na trénink v 9:00 hod, doba jízdy 20 minut, předpokládáný start 1. kola v 10:00 
hod., tempo: závodní. 

 bezprostředně po tréninku oběd a vyklizení klubovny 
 mezi 14:00 – 15:00 hod. přejezd do Billingsfors cca 4 hod. jízdy

sobota 25.4.:

 one man relay, cca 50 min., mapa Stora Sagtjärn, na kontrolách lampiony a SI, odjezd na trénink v 10:00
hod, doba jízdy 40 minut, předpokládáný start v 11:30 hod., tempo: úměrné k nedělnímu závodu. 
Vnímejte specifika 1. úseků v severském terénu

 odpoledne každý dle chuti
 v 19:30 poslední porada o všem možném :-)

neděle 26.4.:

 účast na závodě Swedish League - middle
 časový harmonogram bude upřesněn po vydání startovek a pokynů, sledujte: 

http://eventor.orientering.se/Events/Show/9603
 ihned po závodě odjezd na trajekt do Trelleborgu, doba jízdy: 6 hod. , odjezd trajektu: 22:45 hod.

pondělí 27.4.:

 příjezd 6:15 do Rostocku, plánovaný příjezd do ČR (Praha) 13:00 hod., stejně jako při odjezdu budete 
nablížení ke svým domovům

 
Povinná výbava: buzola, SI, popisovník, hodinky (gps, sporttester kdo má), neoprenky (kdo má), rukavice, 
bačkory atd.

Ubytování: do pátku klubovna Jönköpings OK http://www.jonkopingsok.nu/, od pátku do neděle tělocvična ve škole 
v Billingfors, vlastní spacák a karimatka

Strava: vlastní, na obou ubytování kuchyňka se sporákem, v Jönköpingu je plně vybavena, takže si vemte jen 
příbory a jeden menší hrnec pro případ, že by toho v Billingfors moc nebylo. Kromě oběda po nominačkách, který
je v ceně akce, zkusíme především ve dnech, kdy se budeme někam přesouvat zastavit na nějaké cenově dostupné 
jídlo (pizzerie, IKEA, …), příp. můžem dát lososa :-). 

Pojištění: bude zařízeno pro členy JRD (sk. reprezentanti), ostatní sami

Wifi: BUDE, ale bude nás tam 31, takže spíše omezeně.  

Poznámka: změna programu vyhrazena

Pokračování na dalších stranách.

http://www.jonkopingsok.nu/
http://eventor.orientering.se/Events/Show/9603


Ukázky mapy:

Stadparken: Bauerskogen:

Mansarp: Krokavadet:

ZÁKLADNÍ POKYNY K NOMINAČNÍMU ZÁVODU NA KLASICKÉ 
TRATI
23.4.2015  High Chaparral

mapa: High Chaparral 1:15 000, ekv. 5 metrů (stav 2014), vodovzdorně upravena

předpokládáný start 00:  9:30 hod.

startovní interval: 6 minut

parametry tratí:  junioři 11 km/16 kontrol, juniorky 7,5 km/11 kontrol

vzdálenosti na start a z cíle: max. do 1 km

startovní listina: veřejné losování den předem, bude zveřejněna na internetu

popisy: na mapě a ve startovním koridoru. K dispozici bude izolepa a nůžky.



občerstvení: cca ve 2/3 trati, bude značeno na mapě; voda, iontový nápoj, banán, čokoláda, rozinky. 
Doporučujeme si vzít sebou na trať energetickou tabletu nebo gel. V cíli voda.
doporučená obuv: s hřeby

systém ražení: Sportident.

Ukázka mapy:

Těšíme se na Vás!!!
Košík, Iva, Boris, Mirek a Marek a místní znalec Bestík

14.4.2015  Košík
pavel.kosarek@seznam.cz
608 444 596
aktualizováno: 16.4.2015

mailto:pavel.kosarek@seznam.cz

