
 

Plán klubových mapových tréningov marec-jún 2021 
Mapové tréningy sa konajú vždy v utorok. 

Oznam o ďalších mapových tréningoch nájdete v odkazovači na klubovej stránke.  

 
Dátum Miesto zrazu, parkoviska  Čas štartu   Typ tréningu Roznos 

 

2.3. Terasa, tržnica 15:30-16:15 2-kolový šprint Kristy, Mišo 

9.3. Ťahanovce, otočka 15:30-16:15 Smerové postupy-azimuty Tomáš 

16.3. Hradová, bufet 15:30-16:30 Had kontrol, zmeny smeru  Martin R 

23.3. Furča, konečná ul.Koneva 15:30-16:30 Middle Vlado 

30.3. Bankov, parkovisko 16:00-17:00 Mix o-prvkov Mišo 

6.4. Ťahanovce, otočka 16:00-17:00 Mapové okruhy  Martin R, Martin P 

13.4. Girbeš, u Borisa    16:00-17:00 Skrátená trať  Martin V 

20.4. Jazero, pri splave 16:00-17:00 2-kolový šprint Matúš 

27.4. Klatovianka 16:00-17:00 Voľby postupov Fero 

4.5. Spoločenský pavilón 16:00-17:00 Šprintové štafety (2-3 úseky) Haile 

11.5. Furča, vodojem 16:00-17:00 Skrátená trať Zdeno 

18.5. Ťahanovce, otočka 16:00-17:00 Mix o-prvkov Ďuri 

25.5. Furča, Lidl parkovisko 16:00-17:00 Šprintové intervaly Valika M 

1.6. Lemešany 16:00-17:00 Skrátená trať, KYS KYS 

8.6. Bankov 16:00-17:00 Skrátená trať Judita 

15.6. Izra, jazero 16:00-17:00 Middle, preteky Kemo 

22.6. Jahodná 17:00 2-členné štafety, opekačka Kemo 

Miesto tréningu môže byť zmenené, sledujte preto odkazy v klubovom odkazovači. 
 

 O konkrétnej forme priebehu tréningu (spoločný zraz, rozdelený zraz, individuálny tréning, 
príp. iné) bude rozhodnuté podľa platných protipandemických opatrení. Je vysoko 
pravdepodobné, že jarnú časť sezóny absolvujeme ešte s rôznymi obmedzeniami, preto je 
nevyhnutné aby ste sa správali na spoločných akciách maximálne zodpovedne. 

 Výber roznášačov jednotlivých tréningov prebehne v 2 kolách. Uzávierka prvého kola je 
22.2.2021, termín druhého kola bude stanovený na základe obsadenosti po prvom kole. Na 
roznosy sa môžete prihlásiť cez prihláškový systém. Tréning, ktorý chcete rozniesť uveďte do 
poznámky (skontrolujte si, či tréning nie je už obsadený). Ak aj po druhom kole zostane 
niektorý tréning neobsadený, tento bude pridelený menej aktívnym členom v tejto oblasti, 
ktorí sa bežne tréningov zúčastňujú. V prípade menej skúsených, alebo menej zdatných sa na 
roznos môžu prihlásiť dvojičky. Môžete sa prihlásiť aj na roznos viacerých tréningov  
Pozn.: Roznos tréningu je veľmi dobrý spôsob pre precíznu orientáciu, ktorá Vám pomôže 
v napredovaní. Spôsobilosť na roznos má drvivá väčšina, preto neváhajte a prihláste sa! 

 Mapy na tréning budú pripravené vždy s traťou. Budú k dispozícii v mieste zrazu, alebo 
v prípade obmedzenia stretávania budú zavesené na klubovej stránke (rovnako ako 
v minulom roku). Cena za vytlačenú mapu činí 0,50 EUR.  

 Na prípravu tréningu sa môžu prihlásiť aj skúsenejší pretekári. Záujem nahlásia Kemovi, ktorý 
im dodá podkladovú mapu (ak nemajú) a navrhnutý tréning spolu prekonzultujú. 

 Povinnosti roznášača tréningu:  
- vyzdvihnúť si mapu s návrhom trate u Kema alebo staviteľa  
- rozniesť kontroly  (väčšinou  fáborky) v teréne a zabezpečiť ich pozbieranie  po tréningu (ak 
v teréne nezostávajú dlhšie) 
- 5 min  pred začiatkom tréningu byť prítomný  na mieste zrazu a byť prítomný tiež   počas 
tréningu ako strážca batožiny. 

 Ak roznášač  z akéhokoľvek dôvodu nevie tréning postaviť, zabezpečí za seba náhradu. 


