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Máme za sebou čtyři večerní tréninky. Všechny dopadly výborně (s ohledem na
zorganizování) a se slušnou účastí. Zorganizovány byly v různé dny (pondělí, úterý, čtvrtek)
takže každý snad měl možnost najít si nějaký vhodný den pro svou účast. Je škoda, že se
tréninků zúčastnilo málo žáků. Všechny tréninky byly a budou na městských nebo parkových
mapách. Nikdo nemusí mít obavy, že se ztratí. Navíc pro začátečníky a ty co mají obavy, máme
vždy připraven doprovod.

První trénink zorganizoval Honza Eiselt v úterý 6.11. v Zámecké zahradě. Startovalo na něm
23 závodníků. Honza připravil krátkou a dlouhou trať. Bylo povinné pořadí kontrol. Opisovaly se
kódy z papírových IOFek. Ačkoliv se běhalo v notoricky známém prostoru zaznamenali jsme i
nějaké nenalezené kontroly.

Další trénink uspořádala Karolína Žejdlíková na mapě Sportovní areál Anger ve čtvrtek
22.11. Ražení bylo kombinované - malé lampiónky s kleštěmi, papírové IOFky s opisováním
kódu a pouliční lampy s opisováním čísla. Na krátké i dlouhé trati bylo povinné pořadí. Na
dlouhé trati pak následovalo ještě druhé kolo - paměťák na tři kontroly - ten dělal mnohým
závodníkům problémy. Účast byla rekordní: 25 startujících. Během závodu byla jedna kontrola
zcizena, což se dotklo několika závodníků. Kupodivu byla později kontrola nalezena zahozená o
kus dále.

V Novosedlicích uspořádal Honza Kruschina trénink v pondělí 3.12. na mapě Novosedlice.
Na kontrolách byly papírové IOFky s lepíky. Bylo volné pořadí kontrol. Závodníci na dlouhé trati
museli posbírat všech 16 kontrol, ti na krátké libovolných 11 z nich. Závodu se zúčastnilo 16
účastníků.

Poslední trénink uspořádal Michal Žejdlík v úterý 18.12. Shromaždiště bylo v restauraci
Rajče (sucho, teplo, pití, jídlo). Shodli jsme se, že zde bude shromaždiště nějakého příštího
letního tréninku s posezením ve venkovní terase. Dlouhá trať byla netradičně trošku delší (5
km) a měla i znatelné převýšení. Proto byla mimo krátké trati připravena i trať střední. Nakonec
jedinný přihlášený na krátkou trať běžel trať střední. Na kontrolách byly malé lampiónky s
kleštěmi, papírové IOFky, zase lampy pouličního osvětlení a jeden pomník. Na dlouhé trati
někteří závodníci u jedné kontroly opisovali číslo z nejbližšího sloupu trolejového vedení, místo
z nejbližší lampy, která byla o kousek dál, ale disk za to nikdo nebyl. Běhalo se na nové mapě
Šanov, 1 : 4000, ekv. 2 m. Ta vznikla spojením map Nové lázně a Sídliště Šanov II a
domapováním části města až po ulice Fráni Šrámka a Heydukova. Bohužel proběhnutí se na
nové mapě s novým zázemím využilo pouze 14 závodníků.
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Večerní tréninky budou pokračovat i v příštím roce (vždy jednou za 14 dní). Hned první
uspořádá opět Honza Kruschina v pondělí 7.1. na mapě Proboštov. Na pondělí 14.1. jsme zváni
na večerní trénink do Velemína - pořádá Mirek Duda z ROU (účastník našich večerních
tréninků, podrobnosti budou později). Na organizaci posledního tréninku se přihlásil Martin
Klein. Stále zústává několik termínů neobsazených - viz. oddílové stránky a Týmuj. Dobrovolníci
hlašte se. Od nečlenů oddílu je vybírána částka 20 Kč za mapu.
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