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Mapová príprava bez mapy 

• Mapový kľúč 

• Otáčanie mapy 

• Smerové postupy 

• Vzdialenosť 

• Čítanie mapy 

• Pamäťové cvičenia 

• Teória a rozbory postupov 

 



Mapový kľúč 

• Ovládať značky a symboly 

• Ovládať symboly opisov kontrol 

• Vedieť čítať mapu – predstavivosť plastické 
videnie  

• Poznať vplyv farby a značiek na postup 
(príkady - hnedá, zelená, modrá, žltá, čierna) 

• Poznať svoje silné (stavať na nich a posilňovať) 
a slabé stránky (odstraňovať a eliminovať) 

 



Zdokonaľuj sa v prvkoch - mozaika  

• Perfektné zvládnutie častí = dokonalý celok 

• Čo chcem cvičiť - vysvetlenie 

• Účel - čo chcem rozvíjať 

• Príprava čo potrebujem k realizácii 

• Kĺučové fázy činnosti 

• Možnosti obmeny 

• Otázky a diskusia  



Jednoduché cvičenia tiež rozvíjajú 

• Začiatočníci  - upevnenie návykov 

• Pokročilí  - precízna práca + rozvoj pohybových 
schopností 

• Rozdielny prístup podľa výkonnostnej úrovne 

• Najskôr  zvládnutie prvkov samostatne 

• Komplexný prístup a zameranie na cieľ 

• Zjednodušovanie  

  



Orientácia podľa predmetov 



Zmeny smeru, vráť sa späť 



Azimuty do kruhu 



Azimuty do kruhu (HODINY) 

Mapa všetky kontroly Úloha 1 



Azimuty bez mapy (aj na mape) 



Bež na sever a juh (V,Z) 



Línia  



Azimuty na malej ploche 





Azimuty na malej ploche 



Azimuty na malej ploche  mapa 



Azimuty na malej ploche zápis 



Hviezdice 



Orientácia s prvkom únavy 



Smerové postupy s buzolou 



Smerové postupy a mapové okruhy 



biliard, okruhy, hviezdice Okruhy s rôznych štartov, trať 



Dlhý a intervalový tréning 

 Trať na zmeny smeru Mapové okruhy, intervaly 



Mapy s nekompletnými farbami 

Bez čiernej.  Len vrstevnice Vrstevnice  v kopcooch 



Mapove okruhy so zmenou miesta 



Vrstevnice, postup v koridore 



Postup po vrstevnici  



Dvojice vynes, prines 

Vynášam 1-6 (mapa)   beriem   z krúžku na bielom podklade  





















Podobný kemp aj na Slovensku 

Záhorie len hnedá a modrá Kombinované tréningy 



SVET - Široký výber tréningov 

• Tvorivosť 

• Hlad po vedomostiach 

• Sledovať najlepších ale mať vlastné výzvy 

• Selektovať poznatky, vhodné uplatniť 

• Stále sa môžem zlepšovať, dôležitejšie ako 
víťazstvo je cesta k nemu 

• Nezaspať na vavrínoch   



Ďakujem za pozornosť 


