
Výsledky tréninku 11. 9. 2018

poř.        jméno a příjmení                                                 kontroly                     čas     
3 kontroly+M:
1. Verča Sobotová 1,2,3,M 28:32
2. Tomáš Skrbek 1,2,3,M 62:18
3. Líza Skrbková + doprovod 1,2,3,M 77:33
4.          Zuzka Naňková                                                    1,4,M                        58:43  
5 kontrol+M:
1. Tonda Šindelka vše 30:43
2. Bětka Sobotová vše 38:18
3. Radim Halíř vše 38:23
4. Běta Naňková + doprovod vše 39:20
5. Míša Naňková 2,3,4,5,M 84:05

Hodnocení:

Z tréninku se omluvilo nečekaně hodně Foxklubáků, takže jsem výsledky nakonec rozdělil jen na 2 
skupiny, ti, co hledali 3 kontroly a ti, co hledali všechno. Není to spravedlivé, protože jsou smícháni 
zkušení závodníci (včetně úspěšného reprezentanta z MS v Koreji) a začátečníci. Ti to měli ještě ztížené 
tím, že jsem nastavil rychlost vysílání značek kontrol na 70 zn/s kvůli blížícímu se závodu ve sprintu, ale to
právě mohlo začátečníkům dělat potíže s rozpoznáváním kontrol.
Z těch, co hledali 3 kontroly, vyhrála v pěkném čase Verča, za to jí patří velká  pochvala (i když ona sama 
ví, že to mohlo být ještě lepší). Tomáš (sám) a Líza (s tátou) se také snažili a Zuzka, na kterou už nezbyl 
doprovod, musela běžet sama a to bylo obtížné a přesto má 2 kontroly ve slušném čase.
Od Tondy se čekalo, že s přehledem vyhraje, což se mu povedlo o cca 7,5 minuty. Potom jsou těsně za 
sebou Bětka, Radim a Běta, která zaslouží velkou pochvalu, protože ač držela poprvé rádio v ruce, tak se 
do toho pustila s velkou vervou a sama se rozhodla oběhnout vše a nepotřebovala ani moc pomáhat. Běžela 
s přehledem, dokázala držet směr v mezerách mezi relacemi a včas poznala, když kontrolu přeběhla. Míša 
má zatím málo zkušeností a 5 kontrol na ni bylo hodně, hlavně měla problém s určením pořadí.
Doufám, že trénink dal všem zkušenosti, které budou moci zúročit při Místním přeboru Foxklubu za týden. 
Tonda 


