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Druhého soustředění talentované mládeže se za náš oddíl účastnil Rosa Riby, Jakub Bílý a
Oscar Clark. Do RS Pod skalou v Dolním Falknově (část obce Kytice) jsme dorazili v pátek
kolem 17 hodiny. Po ubytování jsme vyrazili na první trénink. Dvojice obdržela jednu mapu a
střídavě hledali kontrolu na levé a pravé straně od cesty. Člen bez mapy čekal na návrat
druhého člena vždy na cestě. Po doběhu na konec se prostřídali a závodníci tak hledali kontroly
na druhé straně cesty.

Po večeři jsme narychlo utvořili plánek chatek s kontrolami a čísly kontrol. Soutěžilo se v
tříčlenných družstvech a každý člen běžel dvakrát. Šlo také o trénink paměti. Každý mněl najít 3
kontroly. Jejich čísla si přečetl na startu. Na startu zůstal i plánek, takže děti si museli
pamatovat jak umístění kontrol tak jejich čísla. Obtížnost byla zvýšena tím, že se běhalo již v
noci za svitu baterek. Při počtu 17 štafet to bylo docela zajímavé hemžení.

Počasí po všechny tři dny moc nepřálo a tak jsme zaimprovizovali a kromě pátečního
tréninku, byly všechny ostatní přímo z areálu RS, aby se děti mohly rychle převléci.

Na sobotu dopoledne byl přichystán middle, který měl u nejstarší kategorie docela dost
velkou vzdálenost 5,1 km. Odpoledne pak naplnil štafetový závod. Nakonec dne se ještě přidal
noční OB.

V neděli dopoledne si děti v pěti nebo šestičlenných družstvech zaběhli Lotyšské štafety.
Jejich principem bylo, že všichni závodníci museli mít pouze 3 povinné kontroly. Ostatních 14
kontrol si mohli mezi sebe rozdělit, jak chtěli.

Již za přítomnosti některých rodičů jsme odstartovali nedělní odpolední závod, který
opakoval to, čím jsme v pátek začínali – soutěž dvojic, pouze na jiných kontrolách. Bohužel
jsme závod odstartovali před zanesením všech kontrol, a některé dvojice ze začátku startovního
pole kontrolu hledaly v době, kdy tam ještě kontrola nebyla.
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Pokud máte zájem, můžete se na výsledky a fotky podívat na stránkySCM .

Domů jsme dorazili kolem 18 hodiny.
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