
Velikono ční soust ředění KOS Tesla Brno 
17. 4. – 21. 4. 2013 

Stříbrný rybník, Hradec Králové 
 
Účast doporučená podle rozdělení do skupin pro letošek: 
P-nejmladší žáci, Ml-mladší žáci, St-starší žáci, D-dorost, RV-rodiče, veteráni 
 
Čtvrtek 17.4.  
 
Příjezd do 17:00!! 
 
odpo/ve: 
Doprava: - 
Vzdálenosti: kemp – start 0km 
 
P: kontroly (mapa tábora) 
Ml: dlouhé postupy ve dvojici (2,7km) 
St: dlouhé postupy / tandemy (3,7km) 
D: dlouhé postupy (5,4km) 
RV: dlouhé postupy/NOB (5,4km) 
 
ve: 
Ml, St, D: pokec s trenéry 
 
 
Pátek 18.4.  
 
dopo: 
Doprava: pěšky/kolo  
Vzdálenosti: kemp – start 2km 
 
P: hvězdice 
Ml: hvězdice / hvězdice 2k 
St: hvězdice 2k 
D: hvězdice 2k 
RV: hvězdice 2k 
 
odpo: 
Doprava: pěšky/kolo  
Vzdálenosti: kemp – start 0,7km 
 
P: linie s kontrolami a smajlíky (2,4km) 
Ml: linie s utajenými kontrolami (3,1km) 
St: linie s utajenými kontrolami (4,1km) 
D: linie + shluky (5–6,8km) 
RV: linie + shluky (6,8km) 
 
ve: 
Ml, St, D: pokec s trenéry 
 



Sobota 19.4.  
 
dopo: 
Doprava: pěšky/kolo 
Vzdálenosti: kemp – start 3,5km 
 
P: okruhy  
Ml: okruhy 
St: okruhy/paměťové okruhy P 
D: okruhy/okruhy RV 
RV: okruhy 
(vše SI?) 
 
odpo: 
Doprava: auto 
Vzdálenosti: kemp – start 4km 
 
P: výlet HK + aquapark 
Ml: sprint + aquapark 
St: sprint + aquapark? 
D: sprint + aquapark? 
RV: sprint + aquapark? 
 
ve: 
Ml, St, D, RV: přednáška – zpracování a využití dat z GPS (přednáší Pavlis) 
 
 
Neděle 20.4. 
 
dopo: 
Doprava: pěšky/kolo 
Vzdálenosti: kemp – start 4,5km 
 
P: DH10N 
Ml: COB, krátké postupy – SI 
St: COB, krátké postupy – SI 
D: COB, krátké postupy – SI 
RV: semtamy 
 
odpo: 
Doprava: pěšky/kolo 
Vzdálenosti: kemp – start 2,5km 
 
P: bojovka 
Ml: pásy 
St: pásy bez cest 
D: slepá mapa 
RV: slepá mapa bez cest 
 
 



ve: 
Ml, St, D: rozbory s trenéry 
 
RV: schůzka po řadatelů tohoto všeho v Odranci 7.− 8.6.: 
Českého poháru v orientačním běhu 2014 (5. a 6. závod) 
INOV-8 CUPu – žebříčku A v orientačním běhu 2014 (5. a 6. závod) 
Žebříčku B-Morava v orientačním běhu (4. a 5. závod) 
8. závodu Jihomoravské ligy – klasická trať 
Veřejného závodu v orientačním běhu 
WRE – World Ranking Eventu – krátká trať 
 
Účast všech dospělých přísně doporučená, pořádá ředitel Peťula. 
 
 

Pondělí 21.4.  
 
dopo: 
Doprava: -  
Vzdálenosti: kemp – start, cíl 0 km 
 

P,Ml,St,D,RV: štafety – SI 
 
odpo: 
Odjezd 
 
Režim dne: 

7:30 – rozcvička 
8:00 – snídaně 
10:00 – odchod na dopolední trénink 
13:00 – oběd 
15:00 – odchod na odpolední trénink 
18:30 – večeře 
19:30 - teorie 
21:30 - večerka 


