Stretnutie mládeže Višegrádskej štvorky v orientačnom behu

Veľmi dobrý nápad s úspešnou realizáciou projektu sa zrodil v hlavách členov klubu
orientačného behu z maďarského PVSK Pécs.
Klub pod vedením Petra Vonyó a Ferencza Viniczaia vypracoval projekt na stretnutie
talentovanej mládeže V4 v orientačnom behu vo veku 16-19 rokov. Stretnutie malo
charakter tréningového tábora, uskutočnilo sa v termíne 7.-11. Augusta v pohorí Mecsek pri
Pécsi, centrum bolo v známom rekreačnom stredisku Orfu.
Z každej krajiny sa mohlo akcie zúčastniť 10 osôb (8 športovcov, 2 vedúci), všetky náklady
spojené s akciou okrem cestovného boli hradené z grantu V4. Okrem reprezentantov krajín
V4 sa tábora zúčastnilo na vlastné náklady ďalších cca 80 detí z celého Maďarska, ktoré
využili prázdninový čas na o-tréning.
Za Slovensko sa akcie zúčastnili: Radka Lamanecová (SSN), Martina Papugová(TKE), Lucia
Steigrová(HBB), Martin Šmelík(TKE), Matej Kopčík(SPE), Tomáš Mušinský(TKE), Dávid
Franko(KYS), Miroslav Papuga-vedúci (TKE), Jozef Pollák-vedúci(TKE).
Tréningový tábor mal po všetkých stránkach veľmi dobrú úroveň. Ubytovanie bolo
zabezpečené v peknom penzióne Átrium v blízkosti jazera Orfu, strava v neďalekej
reštaurácii.
Na tréningy sa dochádzalo do vzdialenosti 15km od miesta ubytovania. Pre tréningy bolo
použitých viac priestorov z veteránskych MS 2011. Každý tréning bol na inej mape, v inom
priestore a predstavoval inú formu o-tréningu. Vždy bolo pripravené 5 tratí pre rôznu
výkonnostnú úroveň, pretekári, resp. tréneri si mohli vybrať trať podľa nárokov na
náročnosť. Každá výprava dostala dopredu oznam o príprave jedného tréningu, na nás vyšla
príprava dlhej trate s voľbami postupov 3. deň dopoludnia. Všetky tréningy boli kvalitné
a dobre pripravené.
Predposledný deň tábora bol spestrený návštevou neďalekého Aquaparku, večer nasledovala
krátka párty spestrená súťažou účastníkov, po nej ešte nasledoval tréning nočného OB.

Program tábora:
7. august (utorok)
8. august (streda)
9. august (štvrtok)
10. august (piatok)

11. august (sobota)

I.príchod
II.koridorová mapa
I.vrstevnicová mapa
II.šprint
I. dlhá trať s voľbami postupov
II. mapové okruhy
I. súťaž družstiev-zber kontrol
II. Aguapark, párty
III. nočný OB
I.preteky
II. odchod

Každý večer bolo na programe zhodnotenie dňa, predstavený plán na ďalší deň a diskusia
o činnosti a o-aktivitách v jednotlivých krajinách. Predstaviteľmi klubu PVSK Pécs bol
prezentovaný projekt V4, vďaka ktorému sa tábor mohol uskutočniť. Projekt bol hodnotený
veľmi pozitívne, vedúci jednotlivých teamov sa zhodli na vhodnosti jeho pokračovania
v budúcnosti a na striedaní konania sa akcie v jednotlivých krajinách. Pre rok 2013 by projekt
malo vypracovať Česko, 2014 Slovensko a 2015 Poľsko.
Dobrá organizácia, nové kontakty medzi mládežou, výmena skúseností v tréningovej a
organizačnej činnosti na klubovej ale aj vyššej úrovni, dobrá priateľská atmosféra, to všetko
bolo súčasťou veľmi vydarenej akcie.
Jozef Pollák
Vedúci SVK

