
Výsledky tréninku 20.10.2015

1. kolo se běželo na 4 pomalé minivysílače, které běžely na jednom kmitočtu 3,55 MHz
v 30-ti vteřinových intervalech (30/120)
2. kolo se běželo na 5 rychlých minivysílačů, které běžely na jednom kmitočtu 3,59 MHz
ve 12-ti vteřinových intervalech (12/48)
Maják pro obě kola společný vysílal trvale na kmitočtu 3, 64 MHz 
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Nejmenší, Erika a Ríša běželi jen první kolo, bylo to pro ně ještě obtížné

Hodnocení: závod byl trochu zrádný v tom, že se běžel na malém prostoru
a závodníci nacházeli i bez signálu kontroly, které v příslušném kole nerazili.
Ten, kdo našel v prvním kole kontroly druhého kola a pamatoval si je, měl výhodu
Ten, kdo našel kontrolu, nebyl si jist číslem a musel čekat na relaci, měl naopak smůlu.
U majáku se bohužel projevil špatný konektor, přepínající režim vysílání, takže maják
nevysílal, i když indikoval, že vysílá. Závadu nahlásil až Radim po doběhu, takže
maják vysílal prakticky jen na konci tréninku (pro Vojtu a Bětku). Je to smutné, protože 
je nový a už nespolehlivý.
Skvělý čas zaběhla tentokrát Bára a porazila i bráchu, který je ve velmi dobré formě.
Teprve desetiletá Bětka běžela rovněž skvěle a zůstala za Daliborem o necelé 2 minuty. 
Těsně v závěsu (jen časovém) doběhla ve velmi pěkném čase i Anička. Pro Radima
tyhle sprinty moc nejsou, vede s mlaďochy nerovný souboj :-)
Pro Eriku a Ríšu to bylo hodně těžké, přece jen ještě nezaměřují dost rychle a 30 s.relace
jim dělají problém. Ale nakonec to zvládli dobře a v závěrečném finiši tentokrát Erika
porazila bráchu o 5 vteřin.
Během závodu začlo trochu pršet a bylo už dost chladno. Byl to poslední závod s technikou
v terénu v tomto roce

PS: s čísly kontrol v prvním kole (modrými) na si nejsem jist (kromě trojky) 
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