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Wstęp
Nigdy nie byłem czynnym zawodnikiem, ale od chwili powstania Uczniowskiego
Klubu Sportowego Azymut i tuż po ukończeniu kursu instruktorskiego z radioorientacji
sportowej rozpocząłem samodzielne zmagania się z problemem treningów dla początkującym
zawodników. Kolejnym pozytywnym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą była
współpraca w czasie obozów i treningów z doświadczonym trenerem z Łucka na Ukrainie
Anatolijem Dolińskim. Jego postawa i cierpliwość nie tylko w pracy z dziećmi, obserwacja
metod jego pracy oraz dociekliwe pytania zawodników z klubu skłoniły mnie do
poszukiwania i zapoznania się z metodami pracy i myślą szkoleniową w Polsce i krajach
ościennych. Niewiele jest tych materiałów, ale chyba na najważniejsze pytania udało mi się
znaleźć odpowiedzi, które wykorzystywałem potem w swojej pracy z najmłodszymi.
Z doświadczeń i kontaktów ze swoimi zawodnikami wynikała też myśl, że częstą
przyczyną błędów w lesie wśród zawodników i zawodniczek biegających nawet od kilku lat
jest zbytnia pewność siebie i brak w przygotowaniu do corocznego sezonu ćwiczeń
podstawowych z posługiwania się sprzętem do radioorientacji sportowej. Zawodnicy Ci
przyznawali się do takich błędów jak nieściszanie odbiornika przy dochodzeniu do lisa,
wyborze złego miejsca do namiarów, czy też niesprawdzeniu akumulatorka przed biegiem. Z
obserwacji zawodników jako sędzia na zawodach różnej rangi wynikało również że,
zawodnikom szczególnie początkującym do 12 a nawet 14 lat trudno jest pogodzić bieg z
radiem oraz pracą z mapą w trakcie startu. Dlatego też nie warto wprowadzać tych dwu
elementów równocześnie, ale zajęcia mapowe prowadzić jako urozmaicenie szkolenia
radiowego. Ponadto uważam, że najmłodsi początkujący zawodnicy powinni startować po
wyznaczonym wariancie biegu gdyż sama obsługa radia jest już nie lada wyzwaniem. Myślę,
że tych kilka informacji z podstaw szkolenia posłużą zarówno zawodnikom jak i innym
trenerom do zrozumienia sportu, jakim jest radioorientacja sportowa.
Dlaczego radioorientacja
Areną rozgrywania zawodów w radioorientacji sportowej jest las. Bieganie daje
mozliwość ruchu na świezym powietrzu w otoczeniu przyrody co wpływa pozytywnie na
samopoczucie, przynosi odprężenie i satysfkcje z wysiłlku. Emocje są wzbogacane przez
doznania estetyczne wywołane przez przyrodę. Każdy wyjazd na zawody to podróż w
nieznane, to możliwość radzenia sobie w nowych sytuacjach. Jest to tez sport dla
inteligentnych i sprawnych. Kształtuje cechy wytrzymałościowe, rozwija sprawność a
samodzielne pokonywanie trudności i rozwiązywanie problemów w czasie biegu hartuje silną
wolę i samozaparcie oraz uczy precyzyjnego myslenia i błyskawicznego podejmowania
decyzji. Wymaga również spostrzegawczości, koncentracji, podzielnosci uwagi. Duża
swoboda i samodzielność podczas biegu daje mozliwość dowolnego regulowania wysiłku co
stanowi o rekreacyjnych wartościach tego sportu. Brak bezpośredniego kontaktu z ryalami
oraz pokonywanie trasy z dala od obserwatorów uwalnia startujących od skrępowania i
obawy przed ośmieszeniem. Ponadto nie do przecenienia są umiejętności kształtowane w
czasie szkolenia(telegrafia, orientacja w terenie, posługiwanie kompasem). Bieganie na
radioorientację może być również częścią specjalnego treningu sportowego harcerzy czy
amatorów „sztuki przetrwania”.
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Radioorientacja sportowa – bieg klasyczny
Popularną nazwą biegu klasycznego w radioorientacji sportowej jest nazwa „łowy na
lisa”. Jest to oficjalna dziedzina sportu w Polsce a krótkofalarskiego o zasięgu
międzynarodowym. Polega ona na wykrywaniu położenia ukrytych w terenie najczęściej w
lesie nadajników radiowych, czyli jest połączeniem biegu na orientację i namierzania
radiowego nadajników w pasmach KF - 3,5MHz (80 m) i UKF - 144MHz (2m) tak zwanych
„lisów”. Zawodnicy otrzymują na starcie chipy( karty startowe), mapy rejonu zawodów oraz
odbiorniki z antenami kierunkowymi. Ich zadaniem jest namierzyć, pracujące w cyklu
pięciominutowym 5( lub mniej w zależności od kategorii wiekowej) nadajników „lisów”,
nanieść ich przybliżoną lokalizację na mapę, przyjąć optymalną trasę biegu i dotrzeć do
każdego z nich. Trasa zawodów zależy również od kategorii wiekowej i wynosi 3 do 10 km, a
na jej pokonanie zawodnik ma z reguły 2 godziny( limit czasu). O kolejności decyduje ilość
potwierdzonych punktów kontrolnych oraz czas biegu.
Oprócz posiadania odbiorników w pasmach KF i UKF do uprawiania radioorientacji
zawodnik powinien posiadać kompas, mapnik, zegarek, strój sportowy na treningi i na
zawody- uwzględniający różne warunki pogodowe
.
- Kompas w radioorientacji sportowej służy do: orientowania w terenie, orientowania
mapy, wyznaczania azymutu- kierunku na nadajnik (lisa), w czasie biegu na lisa po
skończonym cyklu do utrzymania kierunku biegu.
- Zegarek służy jako informacja o czasie biegu, o czasie nadawania lisów w cyklu, analizy
po zakończonym biegu – informacja o popełnionych błędach.
- Mapnik i umocowana przy nim kredka służy do ochrony mapy przed deszczem, jako
podkładka do rysowania wyznaczanych namiarów i rejonów nadawania lisa.
Przed każdym startem dobrze jest sięgnąć do regulaminu zawodów i przypomnieć
sobie zasady ich rozgrywania oraz prawa i obowiązki zawodnika. Warto tez przypomnieć
sobie o wyposażeniu każdego zawodnika a przy okazji sprawdzić własny sprzęt jaki
posiadamy. Informacje te zawarte są w regulaminie zawodów.
Najważniejsze informacje z regulaminu.1
Oznaczenia startu i mety, zasady położenia względem siebie startu, lisów, mety:
- 750 metrów od startu pierwszy lis
- 400 metrów lis od lisa
- 450 metrów lis od mety
- najbliżej 150 metrów położony lis od brzegu mapy (warto tez przygotować sobie przyrząd
do szybkiego odznaczania tych odległości przed startem na mapie)

Przyrząd do odznaczania odległości
1

Przepisy w radioorientacji sportowej - 2007
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Na miejsce startu w radioorientacji zawodnicy przybywają o wyznaczonej godzinie ( godzina
wyjazdu z miejsca zakwaterowania) celem zdania sprzętu odbiorczego.
Przed startem w miejscu oczekiwania zawodnik może zapoznać się z następującymi
informacjami:
- częstotliwość nadawania lisów i mety( główna i rezerwowa)
- limit czasu ( zazwyczaj 2 godziny, młody zawodnik po tym czasie powinien zejść z trasy i
wrócić na metę lub pozostać na najbliższym lisie)
- kolejność startu, minuta startowa
- azymut awaryjny ( w razie zabłądzenia i awarii sprzętu kierunek na jaki należy się
skierować aby zostać szybko odnaleziony przez sędziów, najczęściej kierunek do drogi
asfaltowej lub mety)
- informacja o numerach i liczbie poszukiwanych lisów( najmłodsi otrzymują je od
sędziego na starcie)
Zachowanie na starcie:
Na start zawodnik wchodzi 10 minut wcześniej, przez pierwsze 5 minut:
a)pobiera mapę i zaznacza położenie startu i mety, Wyznacza rejon zawodów( odległości
lisów od startu, mety i brzegu mapy) , zabezpiecza mapę, określa rodzaj mapy oraz skalę.
Mapa jest potrzebna do wyznaczania namiarów i rejonów nadawania lisów do orientowanie w
terenie,.
b)pobiera kartę startową lub czyści chipa karta startowa, chip – to identyfikator zawodnika na
zawodach gdzie potwierdza on pobyt na kolejnych punktach i jest zapisany na niej czas startu
i mety – przybiegnięcie na metę bez karty to dyskwalifikacja złe potwierdzenie na karcie
grozi niezaliczeniem potwierdzenia.
c)otrzymuje od sędziego informacje o liczbie i numerach poszukiwanych lisów- kategorie
najmłodsze
d)pobiera sprzęt odbiorczy lecz go nie włącza ( dopiero po starcie i przebiegnięciu korytarza
startowego)- UWAGA -w innych krajach sprzęt pobiera się na 1 minutę przed startem.
Następne 5 minut staje na linii startu ma czas na analizę mapy i zauważenie elementów
charakterystycznych na mapie oraz rodzaju terenu zawodów.
Czynności zawodnika na starcie warto często powtarzać organizując treningi po opanowaniu
przez zawodników umiejętności posługiwania się sprzętem jako bezpośrednie przygotowanie
do zawodów w biegu klasycznym

Informacja na starcie
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Charakterystyka nadajników i propagacja fal radiowych
„Lisy” to małe nadajniki pracujące w paśmie 80 m ( KF, 3,5 MHz) bądź 2 metry
(UKF, 144 MHz), które mają możliwość automatycznego generowania sygnałów
telegraficznych: MOE, MOI, MOS, MOH, MO5 na odległość do kilku kilometrów.
Propagacja fal radiowych
W zależności od decydującego wpływu środowiska na sposoby rozchodzenia się fal
radiowych rozróżnia się następujące ich rodzaje:
• fala w wolnej przestrzeni,
• fala przyziemna,
• fala troposferyczna,
• fala jonosferyczna.
Nazwa propagacja pochodzi od francuskiego i angielskiego słowa propagation,
oznaczającego rozchodzenie się (rozprzestrzenianie się) między innymi fal radiowych.
Zawiera ona w sobie coś więcej niż jej najbardziej zbliżony odpowiednik w języku polskim,
gdyż obejmuje też czynniki niezależne - w sferze rozchodzenia się fal radiowych - od woli
człowieka. W tym rozumieniu prognozy propagacyjne oznaczają przewidywane, obiektywne
warunki rozchodzenia się fal radiowych. Pojęciem wolnej przestrzeni określa się idealną
próżnię, w której fale radiowe rozchodzą się w sposób całkowicie swobodny. Przykładem
takiej wolnej przestrzeni jest przestrzeń kosmiczna. Fala przyziemna może rozchodzić się
jako: fala przestrzenna (bezpośrednia lub odbita od powierzchni Ziemi), bądź jako fala
powierzchniowa. Fala powierzchniowa jest promieniowana przez antenę nadawczą,
umieszczoną na niewielkiej wysokości nad Ziemią, i rozchodzi się wzdłuż jej powierzchni.
Rozchodzenie się fali przyziemnej w dużym stopniu zależy od parametrów elektrycznych
powierzchniowych warstw Ziemi (od jej struktury, temperatury, wilgotności) oraz pokrycia
terenowego (lasy, budynki itp.).
W paśmie KF jako anteny wykorzystuje się z reguły ćwierćfalowe anteny pionowe np.
w formie drutu zarzuconego na drzewo. Ponieważ antena najlepiej współpracuje z
uziemieniem (z metalowym prętem wbitym w wilgotną ziemię) w terenie piaszczystym
rozciąga się trzy lub cztery promieniście rozłożone przeciwwagi.
W przypadku anteny na pasmo UKF używa się zespołu dwóch dipoli półfalowych
ustawionych pod kątem prostym, które zapewniają kształt charakterystyki zbliżony do
dookólnej. Obszarem najlepszego odbioru fal UKF jest zawsze obszar widzialności optycznej.
Poza horyzontem optycznym natężenie pola elektomagnetycznego szybko maleje. Fala ta
ulega częstemu odbiciu od różnego rodzaju elementów terenowych (ściana drzew, pagórki,
zmiana rodzaju terenu.
Warunki propagacji – warunki rozchodzenia się fal radiowych.
Polaryzacja fali radiowej – to kierunek, w którym skierowane są linie składowej
elektrycznej pola. Jeśli linie są prostopadłe do powierzchni ziemi to mamy do czynienia z
polaryzacją pionową- horyzontalną- fale- KF, jeśli są równoległe to mamy do czynienia z
polaryzacją poziomą – wertykalną- fale UKF.
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Charakterystyka odbiorników2
Odbiorniki nazywane namiernikami, są urządzeniami odbiorczymi wyposażonymi w anteny
kierunkowe umożliwiające lokalizację nadajnika. Układy KF są zaopatrzone w dwie anteny:
okrągłą (rzadziej kwadratową cewkę) oraz teleskopową (taśmową) załączaną przyciskiem.
Charakterystyka namierzania odbiornika wyposażonego w antenę ramową ma kształt ósemki,
czyli zawiera dwa maksima oraz dwa identyczne minima, na podstawie których zawodnik
wyciąga wnioski co do kierunku położenia nadajnika. Nie może on na podstawie tych
informacji określić, czy znajduje się on z przodu, czy z tyłu poszukiwanego nadajnika.
Problem rozstrzyga dołączenie dodatkowej anteny pionowej-teleskopowej o charakterystyce
dookólnej. W układzie wejściowym odbiornika następuje sumowanie sygnałów i wypadkowa
charakterystyka przybiera kształt kardioidy, z której można już jednoznacznie określić
kierunek nadchodzącego sygnału lisa.

Odbiorniki na pasmo 2 m są wyposażane w rozkładane anteny Yagi najczęściej dwu lub
trzyelementowe. Nośnik anteny jest przymocowany do wydłużonej obudowy, środkowe
odcinki elementów anteny są wykonane z rurki aluminiowej, zaś końce elementów - ze
sprężynujących drutów stalowych bądź z elastycznej taśmy stalowej. Po zdemontowaniu
elastycznych końców anteny cały odbiornik jest łatwy do transportu..

PRACA Z ODBIORNIKIEM
2

Świat Radio - listopad 1997
Młody Technik - wrzesień 1999
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Nauka telegrafii
Zaznajamianie z radioorientacja sportową należy rozpocząć od nauki telegrafii a
szczególnie znaków alfabetu Morse’a, które nadają nadajniki - lisy. Dobra znajomość tych
grup znaków pozwoli odnaleźć w eterze te, które należy poszukiwać. Niejednokrotnie w
czasie zawodów rozgrywane są zawody w telegrafii, szczególnie porą wieczorową gdy mamy
trening wzrasta nam ilość nadających stacji. Poza tym zdarza się często, że praca lisów choć
na krótko nachodzi na siebie.
Rozpoznawanie sygnałów nadawanych przez sprzęt nadawczy – alfabet Morse,a.
litery i cyfry: M, O, E, I, S, H, 5 i inne.
M (- - ) Mo-tor
O ( - - - ) O-po-czno
E ( .) Ełk
I (..) I-gła
S (…) Sa-ha-ra
H( ….) Ha-la-ba-rda
5 (…..) He-li-kop-te-rek
-

grupy znaków: MO, MOE, MOI, MOS, MOH, MO5.

Pierwszy trening ze sprzętem rozpoczynamy od demonstracji działania odbiornika lub inaczej
przygotowania odbiornika do startu na zawody:
Przygotowanie odbiornika:
- sprawdzenie akumulatora 9V
- połączeń akumulatora z odbiornikiem- zamocowanie, czy nie zaśniedziałe złącza
- włączanie odbiornika poprzez dołączenie słuchawek – sprawdzenie połączenia słuchawek
z odbiornikiem, dopasowanie słuchawek do głowy
- włączenie pokrętła głośności – oznaczenie minimum, maksimum włączenia pokrętła
częstotliwości – oznaczenia częstotliwości przy pokrętle
- Trzymanie odbiornika (ułożenie ręki)

Trzymanie odbiornika UKF przed sobą i nad głową przodem lekko w kierunku ziemi
- Strojenie odbiornika w poszukiwaniu sygnałów nadajnika
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- ustawienie głośności na maksimum
- odszukanie właściwego sygnału pokrętłem częstotliwości
- ściszenie dla spokojnego słuchania i lepszego namiaru
Należy pamiętać że!
a. przy ćwiczeniach na powietrzu ( w lesie, przy szkole ) ważny jest wybór miejsca do
strojenia i namierzania – najlepszy teren otwarty, z dala od wysokich budynków, linii
energetycznych, wysokich drzew przy najwyższym możliwym położeniu
b. przy trudnościach z dostrajaniem gdy nie słychać sygnału – wykonywać obrót dookoła
siebie aby nastrajanie nie następowało gdy odbiornik nie jest skierowany na nadajnik tz. na
maksimun sygnału ( przy odbiorniku 3,5 MHz włączona antena prętowa poszukiwanie na
maksimum)
c. odbiornik trzymamy na lekko wyciągniętej ręce, przed sobą najlepiej na wysokości oczu
aby nos i odbiornik stanowiły muszkę i szczerbinkę i wskazywały kierunek namiaru
(odbiornik UKF powinien być przodem skierowany lekko w kierunku ziemi)
d. odbiornik trzymamy w jednej ręce aby poszczególne palce odpowiadały za pokrętła i
przyciski

rys. Trzymanie odbiornika KF
Po wstępnym opanowaniu obsługi odbiornika i strojenia częstotliwości należy z dziećmi
rozpocząć ćwiczenia na kompasie. Ćwiczenia w wyznaczaniu azymutów lub marszu na
azymut można prowadzić jako urozmaicenie zajęć z odbiornikiem. Znajomość posługiwania
się kompasem przyda się w wyznaczaniu azymutu awaryjnego (w przypadku zagubienia,
awarii sprzętu) oraz w kolejnych ćwiczeniach gdy przystępujemy do treningów
przygotowujących zawodnika do wyznacznia wariantów.
Innym urozmaiceniem zajęć radiowych może być praca z mapą, na początku oczywiście jako
szkic najbliższej okolicy(park, boisko szkolne). W połączeniu z radiem może stanowić to
przygotowanie do foxoringu.
Foksoring jako jedna z dyscyplin radioorientacji sportowej polegająca na dobieganiu do
miejsc ukrycia mikronadajników przy pomocy mapy ( poszukiwania radiem rozpoczyna się
ćwiczenie w miejscu zaznaczonym kółkiem z numerem i kodem mikronadajnika)spełni swe
zadanie wówczas jak dziecko potrafi udźwignąć i obsłużyć zarówno sprzęt do radioorientacji
i mapę jednocześnie. A oprócz tego trzeba pamiętać, że na jego wyposażeniu jest jeszcze
kompas przy pomocy którego, orientuje mapę oraz chip lub karta startowa.

8

Mapa w klasycznej radioorientacji przydaje się dopiero wtedy jak zawodnik zaczyna
sam ustalać sobie wariant biegu. Równoczesne szkolenie z dwu dyscyplin nie przynosi
spodziewanych efektów, szczególnie wśród najmłodszych.

Rys. mapa
Namierzanie i określanie kierunku
a. UKF – ustawiamy antenę na sam środek sygnału maksimum ( środek ustalamy skręcając
odbiornikiem lekko w prawo i w lewo od sygnału maksimum) to samo czynimy cały czas
biegnąc na lisa w bliskim poszukiwaniu.
b. KF – na maksimum - tak samo czynimy przy włączonej antenie teleskopowej (prętowej)
jak przy poszukiwaniu przód – tył
c. KF – na minimum – przy obracaniu się z odbiornikiem mamy dwa minima i dwa maksima,
nadajnik znajduje się na kierunku jednego z minimum – trzeba zacząć od tego że idąc w
kierunku jednego z minimum sygnał będzie narastał lub malał, w kierunku gdzie sygnał
narasta stoi nadajnik ważne gdy mamy trudności później z określeniem przód- tył w
lesie – np. niesprawny odbiornik
- odbiornik dla dokładnego określania przód-tył ( po wciśnięciu prztyczka na
odbiorniku)powinien być skierowany dokładnie na minima a jeszcze lepiej trzymać odbiornik
na lekko wyciągniętej ręce, otrzymamy wtedy wyraźniejszą charakterystykę sygnałów.
d. przy wyborze kierunku, zajęcia należy stopniowo utrudniać
- pracą z zawiązanymi oczami dla lepszego opanowania obsługi sprzętu ( zawodnik po
nałożeniu słuchawek ma zawiązane oczy i musi dostroić odbiornik i wybrać właściwy
kierunek – nadajnik kilka metrów od niego)
- pracą z wyrysowaniem namiaru na lisa ( lis ukryty ) – namiar rysuje na zorientowanej
kartce papieru
Przy nauce namierzania odbiornikiem KF dobrze jest zakleić ramkę anteny w taki
sposób, aby w ramce pozostał tylko wizjer, wtedy zawodnikowi łatwiej zapamiętać kierunek w
jakim jest lis.
Trening dzieci ze sprzętem powinniśmy zacząć od zaznajomienia ze sprzętem na UKF
a na pewno od wyznaczania kierunków na MAKSIMUM (łatwiejsze zrozumienie).
Dobrze jest też jak na treningu mamy sprzęt dla każdego zawodnika i jest to sprzęt,
z którym on będzie mógł trenować lub pojechać na zawody. Poza tym trener sam powinien
najpierw sam sprawdzić działanie tego sprzętu jakość sygnału, posiadanie odpowiednich
pokręteł i oznaczeń.

Zabawy doskonalące posługiwanie się odbiornikiem
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Poszukiwania nadajnika w pracy ciągłej (przy odległościach 50-100 metrów, czas do jednej
minuty).
Trener musi cały czas widzieć zawodnika i na bieżąco korygować błędy.
a. zawodnik stroi odbiornik, określa i rysuje namiar i biegnie na lisa (bez kartki z namiarem)
- zawodnik biegnąc do lisa musi cały czas obracać odbiornikiem poszukując środka minimum
(KF), maksimum (UKF)
b. podobne zabawy wykonujemy, systematycznie zwiększając dystans, wprowadzając
poszukiwania lisów na różnych częstotliwościach – minizabawa – poszukiwania przez grupę
ukrytych na placu mikronadajników potwierdzenie odnalezienia poprzez podanie liczb
przyklejonych do mikronadajników, sygnały nadajników nie mogą na siebie nachodzić
c. minizawody – bieg na jednego, dwa lisy na czas
d. bliskie poszukiwania 3 lisy w cyklu ( stopniowo zwiększamy liczbę lisów i dystans)
Sprawdzian
- Do sprawdzenia i doskonalenia obsługi (stosowany sposób gdy zawodników jest więcej)
sprzętu KF i UKF przez zawodnika robimy ćwiczenie zwane „ślepą babką” - pozostali mogą
w tym czasie grać w piłkę.
–teren otwarty, równy – jeden z zawodników trzyma nadajnik, zawodnik ma zawiązane oczy i
poszukuje nadajnika – trener jest cały czas przy zawodniku, pilnuje jego bezpieczeństwa
a przede wszystkim: koryguje błędy, podpowiada kolejne czynności przy namierzaniu,
przekazuje trzymającemu nadajnik o kierunku przemieszczania się – zawodnik
z odbiornikiem powinien „płynąć” za przemieszczającym się nadajnikiem – zabawę można
powtarzać, ćwiczyć nie dłużej niż 5 minut.
Ćwiczenie doskonalące dla zawodników zaawansowanych w czasie bezpośrednich
przygotowań do zawodów.
ZAWODNIK MUSI UWIERZYĆ ŻE ODBIORNIK ZAPROWADZI GO
DO UKRYTEGO NADAJNIKA
- Bliskie poszukiwania – pięciominutówka – ćwiczenie należy prowadzić, stopniowo
zwiększając dystans do 200 metrów dla zaawansowanych oraz w czasie przygotowań do
zawodów(dobrze jest, jak trener może obserwować każdego zawodnika na całym dystansie
i ewentualnie korygować błędy). Ćwiczenie to pozwala dobrze zrozumieć zasadę cyklu
nadawania sygnałów przez nadajniki. ( O ile pozwalają na to możliwości sprzętowe na
treningach jak i zawodach stosuje się cykle krótsze)
Ćwiczenia doskonalące przed udziałem w zawodach przeprowadzane w formie
współzawodnictwa
- z kompasem – wyznaczanie azymutu na określony przedmiot z podaniem odległości,
- marsze na azymut z podaną odległością – mierzenie odległości parokrokami,
- nanoszenie azymutów na mapnik,
- rejestrowanie karty startowej na czas ( przy rozstawionych na placu lampionach,
utrudnieniem może być wybór kolejności rozstawienia lampionów,
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- zabawa, „który lis nadaje”, na placu w kole do 25 metrów rozstawiamy pięć osób z
nadajnikami, każąc im włączać nadajniki na sygnał trenera, zawodnik startując ze środka koła
ma potwierdzić pobyt na 3-5 nadajnikach poprzez klaśnięcie w rękę trzymającego nadajnik,
który w tym czasie nadaje, za każdym razem zawodnik wraca na środek koła – nie może też
widzieć gdy wskazujemy, który nadajnik kolejno ma być włączony.
Tabela do określania stopnia opanowania poszczególnych umiejętności
przy posługiwaniu się odbiornikiem i przygotowania fizycznego zawodnika
Ćwiczenie kontrolne
Zawodnik zaawansowany
Zawodnik początkujący
Mężczyzna
kobieta
Chłopiec
dziewczyna
Nastrajanie
odbiornika2-4
5-15
sekundy
Szybkość
namierzania
3-6
8-12
nastrojonym odbiornikiem
-sek.
Wyznaczanie kierunku przy
7-10
10-20
pomocy kompasu- sek
Naniesienie azymutu na
5-10
15-30
mapę- sek.
Błąd
wyznaczania
w
+,- 10
+,- 15
stopniach
Błąd naniesienia na mapę w
+,- 5
+,- 8
stopniach
Przygotowanie fizyczne
Bieg 400 metrów w sek.
64
70
70
80
Dobieg do lisa pracującego
300
250
250
150
przez 1 minutę w metrach
cross 1500 m w minutach,
5,00
6,50
5,20
7,30
sek.
cross 5 km w minutach
19
21
Dane podane w tabeli można wykorzystać do sprawdzenia stopnia opanowania
poszczególnych elementów treningu. Ćwiczenia mogą stanowić element współzawodnictwa
wśród zawodników.
Zajęcia terenowe
Zajęcia prowadzić w lesie na dużej polanie z niewielkim zadrzewieniem, lub na brzegu lasu
po to, by powoli przyzwyczajać dzieci do lasu ale i cały czas podczas ćwiczeń móc
obserwować zawodnika i na bieżąco korygować błędy.
Na początku wykonujemy takie same ćwiczenia jak na placu szkolnym sprawdzając
przy okazji stopień opanowania poszczególnych elementów posługiwania się
odbiornikami, aż do pełnej automatyzacji ruchów, wyeliminowania błędów.
Wyszkolony zawodnik ma dostroić odbiornik, namierzyć, wykonać namiar kompasem i
nanieść kierunek na mapę w ciągu minuty.
1. Bieg na lisa w pracy ciągłej ze zwiększaniem odległości do 100-150 m stosujemy aż do
poprawnego dobiegnięcia do lisa w ciągu 1 minuty.
Główną trudność będzie sprawiało zawodnikowi namierzanie w czasie biegu - należy
pamiętać aby przy podchodzeniu do lisa cały czas przesuwać odbiornik w prawo i lewo dla
11

dokładnego sprawdzania środka minimum KF – maksimum UKF oraz bezwzględnie cały
czas wyciszać odbiornik co nam pomoże w dokładnym namiarze.
Przy odejściu od lisa z powrotem odbiornik podgłaśniamy.
2. Możemy też wykonywać namiary na dwa trzy nadajniki na różnych częstotliwościach.
Utrudnieniem zadania będzie wykonywanie namiarów i nanoszenie najpierw na papier
później na mapę, przy jednym, później 2-3 lisach.
Nieprzerwany proces biegu możemy podzielić na części: namiar, bieg, korekta namiaru, bieg,
korekta, bieg.
3.Kolejnym utrudnieniem będzie maskowanie nadajników.
4. Urozmaiceniem powyższych ćwiczeń może być powolne zaznajamianie się z mapą.
Teraz jest odpowiedni moment na zaznajomienie zawodników z mapą z czego najważniejsze
to orientowanie mapy i znajomość symboli na mapie.
Z zawodnikami potrafiącymi korzystać z mapy możemy przeprowadzać następujące
ćwiczenia:
- na mapie zaznaczamy rejon umieszczenia lisa, zawodnik biegnie w wyznaczony rejon i
poszukuje zamaskowanego nadajnika – 2, 3 za każdym razem wracając na linię startu a
następnie jeden po drugim
- zawodnik wykonuje na 1-3 lisy namiary z trzech różnych miejsc i nanosi je na mapę a
następnie biegnie z mapą bez odbiornika w poszukiwaniu lisa – nadajnik niezamaskowany
Dobrze jest wcześniej wprowadzić ćwiczenie „ pięciominutówkę”, która pozwoli nam
sprawdzić i doskonalić dobieg do lisa oraz pozwoli zrozumieć zasady cyklu.
Ćwiczenie oceniania przebiegniętej odległości prowadzić na przecięciach dróg, przecinek.
Lis pracujący w cyklu oddalony jest od startu 1000 metrów. Zawodnik startuje na początku
pracy lisa bierze namiar zapamiętuje
go i biegnie w kierunku lisa przy
końcu cyklu bierze drugi namiar i stara
się ocenić odległość.
Dokładność zmiany odległości
oceniamy po wyborze miejsca przy
początku drugiego cyklu. Zajęcia
prowadzić przy różnych odległościach.
Zawodnik powinien mierzyć odległość
Ćwiczenia odległości: 1 - miejsce startu, 2 – kontrola
na oko lub parokrokami.
odległości, 3 – miejsce dobiegnięcia, 4 – lis.

12

Dojście lisa po cyklu. Lisa maskujemy w odległości 400-600 metrów zawodnik przy końcu
cyklu bierze namiar i przy pomocy kompasu oceniając odległość mierzoną parokrokami ma
odnaleźć lisa. Lisa maskujemy coraz trudniej.

Bieg na lisa po cyklu. 1 – bieg w cyklu, 2 – koniec cyklu, 3 – bieg po cyklu, 4 – rejon poszukiwań.

Bieg na lisy pracujące w cyklu.
a. dwa lisy na dystansie 2 kilometrów rozstawione pod kątem 30-90 stopni rys

1,2,3 namiar i określenie rejonu położenia lisa. Zależność dokładności określenia rejonu położenia lisa
od ilości namiarów

b. bieg na dwa lisy z wyborem wariantu

Bieg na dwa lisy i z powrotem z wyborem wariant. Szybszy wariant 2,1 na przykład przy biegu 5
minut na km czas wyniesie 22 minuty w wariancie 1,2 czas wyniesie 27 minut.
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7. Treningi na pełnym dystansie.
Pierwsze treningi rozpoczynamy od biegu na 3 lisy. Na starcie pozwalamy też na
wykonywanie pełnych namiarów i wybór wariantu pod kontrolą trenera.
Początkujący zawodnicy powinni rozpocząć bieganie od biegania w parze z najlepszymi.
Po biegu z każdym zawodnikiem należy przeanalizować trasę w celu wychwycenia i dalszej
eliminacji popełnianych błędów.
Można skracać cykle, wydłużać skracać dystans by przyzwyczaić zawodnika do działania w
różnych sytuacjach.

Opis trasy do analizy pobiegowej. Przykładowe analizy str.23
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7.1 Wybór miejsca do namiarów
Ogromne znaczenie dla dobrego namiaru ma wybór miejsca. Ważne jest by było ono równe o
jednorodnym podłożu, oddalone od wielkich drzew, linii energetycznych, brzegów jezior,
rzek, błot i bagien( w środku błota można), linii kolejowych, dróg i autostrad o ruchu
ciągłym, mostów, gazociągów. Złym miejscem do namiarów są skłony pagórków i zagłębień
a także wielka gęstwina na UKF miejsce to nazywamy radiocieniem gdzie błąd namiaru może
sięgać 180 stopni.

Błędy namiaru na granicy
różnych podłoży. 1- dobry
namiar, 2 - zły namiar.

7.2 Najczęściej popełniane błędy.
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1. Aby uniknąć błędów należy uśredniać kilka powziętych namiarów z różnych miejsc.
2. Przy słabej różnicy w głośności sygnału przód - tył na KF należy odbiornik w stronę
jednego i drugiego minimum przemieścić na wyciągniętej ręce centralnie w środek
minimum z lekko pochyloną ramka anteny w dół- głośność nie zależy od wysokości
anteny KF od ziemi co ma znaczenie na odbiorniku UKF. Im wyższe położenie anteny
tym większa różnica w głośności między sygnałem odbitym i właściwym. Sygnał
odbity nie będzie zmieniał głośności wraz ze zmianą wysokości anteny. Antena UKF
ma być zawsze skierowana delikatnie w kierunku ziemi.
3. Głośność sygnału zwiększa się nie tylko przy obrocie anteny ale także związana jest z
przemieszczaniem się zawodnika w kierunku nadajnika, w takim przypadku jeśli
natężenie sygnału zmienia się na każdym kroku należy na chwilę zatrzymać się dla
wzięcia namiaru, przy czym należy taki postój zrobić na wysokich i otwartych
miejscach.
4. Namiar wzięty z jednego miejsca może być tylko pewny przy gwarantowanej dobrej
widoczności na antenę nadajnika. Pamiętając o tym należy zawsze przez cały czas
pracy nadajnika wykonać kilka namiarów wziętych z wysokich miejsc przy
horyzontalnym i wertykalnym położeniu anteny.
5. Antenę należy zawsze trzymać powyżej lub na wysokości oczu aby było dobrze
wiadomo w którą stronę skierowane jest maksimum – minimum anteny.
6. Przyczyny błędów początkujących:
- źle nastrojony odbiornik
- nie zmniejszanie siły głosu przy coraz silniejszym sygnale nadajnika
- niska operatywność przy namierzaniu
- niedostatecznie szybki bieg
- źle wybrana pozycja do namierzania
- niedojście do lisa lub przebiegnięcie w czasie cyklu
- nie zapamiętanie kierunku nabiegu w kierunku na lisa – nie wziął namiaru na
zakończenie cyklu
- nie wierzy odbiornikowi
- słabe bliskie poszukiwania
- nie uśredniał namiarów
- błąd w wyborze wariantu
- nie słyszał nadajnika – nie śledził tropów
- nie śledził mapy
- usiłował odejść od prześladowców
- nie oceniał odległości
- zły wybór drogi ( bagno, wąwóz, gęstwina )
- błędy w przenoszeniu namiaru na mapę
- słabe przygotowanie fizyczne – wolny bieg
- zabłądzenie na drodze do mety
7.3 Osobliwości namiarów przy różnego rodzaju utrudnieniach.
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1. Bieg w górach – w górach zakłócony jest front fali prawdziwego sygnału, zmienia się
polaryzacja. Do zawodów w górach trzeba przygotować się fizycznie, być dobrym z
topografii, technicznie i teoretycznie być przygotowanym do namierzania. Im wyżej
zawodnik tym błąd mniejszy. Prawdziwe namiary z wysokich pagórków i szerokich
dolin.
2. Bieg w gęstym lesie- nie wbiegać w gęsty las na początku cyklu, lepiej trudny teren
obejść gdy lis daleko, przy gęstwinie obserwować zmiany kąta fali do 90 stopni, biec
po granicy ścieżką – położenie fali z lewej czy prawej strony gęstwiny pokazuje którą
stronę gęstwiny biec.
3. Jeśli jesteśmy przy przeszkodzie – linie wysokiego napięcia lepiej odbiec i namierzyć,

Praca z mapą3: rys. a – obieg
pagórka
rys.b wykorzystanie przesieki
do namiaru
rys.c – korzystniejszy wariant
II lecz można wejść na bok
anteny dipolowej UKF
rys.d- obejście parowu
rys.e – lepiej dwa razy przejść
strumień i obiec bagno
rys.f – dla lepszego namiaru
wybrać dłuższą drogę lub
bezdroże bo będzie źle gdy
zakończenie cyklu spotka nas
pod linią wysokiego napięcia

8. Bieg w zawodach
3

Czata
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Bieg w zawodach radioorientacji jest nierównomierny można go podzielić na różne
szybkości:
- tempo startowe – lekki bieg z nastrojonym odbiornikiem, namierzanie i zapisywanie
namiarów z przejściem w chód.
- bieg w rejon nadajników – szybki w wiadomym kierunku i na wiadomą odległość
zwalniamy dla dokonania innych namiarów
- bliskie poszukiwanie na podstawie siły sygnału – szybki bieg w tempie maksymalnym
- bieg do mety szybki bieg na wiadomą odległość i kierunek najlepiej według mapy
9. Taktyka – to sposób osiągnięcia zasadniczego celu w zawodach radioorientacji, jakim jest
odnalezienie ukrytych nadajnikow w jak najkrótszym czasie. Wybór wariantu to
uzmysłowienie sobie z chwilą otrzymania mapy jak mogą być rozmieszczone nadajniki
w terenie. Przy wyborze powinno się uwzględniać stan dróg, ich ilość, ukształtowanie i
pokrycie terenu, podłoże oraz najkrótszą drogę powrotu do mety.
Doświadczony zawodnik nie stoi w końcu korytarza startowego lecz zdąży odbiec od niego
na odległość 500 – 700 metrów, dokonywanie wszystkich namiarów z końca korytarza jest
błędem.
Namiary wyrysować dokładnie z tych punktów z których były dokonywane.
Wybrany wariant poszukiwania można podzielić na 2 etapy: poszukiwanie pierwszego
nadajnika oraz poszukiwanie pozostałych. Pierwszy etap jest najbardziej złożony gdyż nie
posiadamy jeszcze namiarów i jesteśmy zmuszeni oceniać odległość według zmiany siły
sygnału. Ostatnie nadajniki najłatwiej poszukiwać gdyż ich rejony są określone przecięciami
namiarów. Na dokładność wyrysowania namiarów wpływa: zniekształcenie czoła fali w
czasie odbioru, zniekształcenie siły odbioru, niedokładność odczytywania azymutu na
kompasie lub błąd naniesienia. W zwiększeniu dokładności namiaru pomoże umocowanie
kompasu przy odbiorniku. Punkt przecięcia dwu namiarów nie daje jeszcze wiarygodnego
wyniku.
Im większa szybkość bliskiego poszukiwania tym większy błąd przy dokonywaniu
namiarów.
Biegnąc w kierunku nadajnika nie myśl czy go znajdziesz w następnym seansie lecz myśl ile
drogi pozostało w jakim momencie możesz wejść w jego rejon i odpowiednio do ego wybierz
drogę oraz tempo biegu.
Pomyłki przy wejściu w rejon lisa: przeskoczenie – zawodnik mija i nie zdąży wrócić w
czasie seansu lub minutę po, niedojście wypływa z instynktownej niechęci zawodnika
przejścia zbędnej drogi z powrotem choćby o parę kroków. Niedojście może spowodować
stratę kilku cykli na poszukiwania, przeskok umożliwia odnalezienie już w następnym seansie
gdyż rejon poszukiwań mamy ograniczony z dwu stron.

10. Bezpieczeństwo na zawodach i treningach w radioorientacji sportowej
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Na każdym etapie pracy z dziećmi powinniśmy kształtować w nich zasady
bezpiecznego zachowania się zarówno na treningach jak też na zawodach. Największe
zagrożenie zazwyczaj człowiek sobie stwarza sam, podejmując się karkołomnych wyzwań
i lekceważąc naturę. Dążenie do zwycięstwa nawet za cenę utraty zdrowia nie jest celem
sportu.
1. Strój – powinien być dostosowany do temperatury i warunków pogodowych w upalne dni
długie przewiewne spodnie i bluza z rękawami oraz nakrycie głowy uchronią organizm przed
przegrzaniem się jak i przed kleszczami. Po powrocie do domu ubranie treningowe należy
zdjąć i wytrzepać a przed kąpielą przejrzeć ciał czy nie ma na nim kleszczy.
2. Napój – każdy zawodnik lub klub powinien zabezpieczyć odpowiednia ilość napojów po
zawodach lub treningu.
3. Znajomość terenu – do obowiązków trenera należy zapoznanie trenujących, startujących
z terenem zawodów, miejscem noclegów, z nazwami najbliższych miejscowości. Zawodnik
powinien na pamięć znać telefon przynajmniej do kolegi obecnego na zawodach, treningu.
4. Zagubienie, zabłądzenie – następuje wtedy gdy zawodnik traci kontakt z mapą lub zostaje
uszkodzony odbiornik. Pierwszą zasadą, którą powinien kierować się zawodnik to powrót do
miejsca gdzie ten kontakt z mapą utracił lub gdzie widział sędziego lub biegających
zawodników – ważne jest by zawodnik nie bał przyznać się do trudności. Drugą to wyjście
na azymut awaryjny, który wyprowadzi zawodnika najczęściej w rejon mety lub na teren
miejscowości najbliższej rejonowi zawodów. Podczas pierwszych startów zawodników
Azymutu zapisywali oni azymut awaryjny na ręku. W ostateczności najlepiej jest jak
zawodnik czeka w jednym miejscu i nie próbuje poszukiwań i powrotu na własną rękę.
5. Podczas spotkań przed treningiem lub zawodami trener powinien zapoznać zawodników
o rejonach i miejscach, które mogą być niebezpieczne dla jego zdrowia i życia.
6. Dbałość o własny sprzęt – sprawność sprzętu odbiorczego, dobre zabezpieczenie mapy
przed deszczem na pewno uchroni zawodnika przed zagubieniem i jest na pewno jednym z
czynników wpływających na osiągnięcie przez niego jak najlepszego wyniku.
11. Testy sprawdzające w radioorientacji sportowej
Przed rozpoczęciem pracy zarówno z dziećmi jak i młodzieżą dla sprawdzenia
efektów ich i swojej pracy, należy stosować częste sprawdziany. szczególnie ważne jest by
przed pierwszym samodzielnym wyjściem zawodnika w las mieć pewność, że posiada on
potrzebną wiedzę i umiejętności by sprostać zadaniu. Dla sprawdzenia możliwości fizycznych
można posłużyć się testem Krzysztofa Zuchory w stosunku do najmłodszych, starsi powinni
zaliczyć Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej stosowany obecnie w szkołach. Temu
testowi podlegają też zawodnicy kadr wojewódzkich we wszystkich sportach finansowanych
ze środków województwa.
Sprawdzenia umiejętności z zakresu radioorientacji sportowej na etapie wstępnym
można dokonywać wykorzystując tabelę do określania stopnia opanowania poszczególnych
umiejętności przy posługiwaniu się odbiornikiem prezentowanym wcześniej. Kolejnym
sprawdzianem jest ćwiczenie zw. pięciominutówka, podczas którego przy zastosowaniu
odpowiednich odległości nadajników dla poszczególnych kategorii wiekowych i wyborze
miejsca mamy możliwość obserwacji pracy zawodnika i jego umiejętności posługiwania się
sprzętem.
Do kontroli umiejętności posługiwania się mapą można skorzystać z testów
zalecanych przez Polski Związek Orientacji Sportowej. Do podstawowych umiejętności
korzystania z mapy należy umiejętność orientowania mapy oraz znajomość symboli na mapie.
12. Dydaktyczne zasady treningu
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W planowaniu pracy treningowej warto sobie przypomnieć czy też często powracać
do dydaktycznych zasad treningu sportowego.
1. Zasada świadomości, aktywności – zawodnik powinien rozumieć cel, znaczenie i
zastosowanie każdego działania, rozumieć zachodzące w swoim organizmie procesy
fizjologiczne i psychiczne, powinien znać sposoby samokontroli. Wszystkie ćwiczenia
powinny być nastawione na urzeczywistnienie wytkniętych celów i jeśli zawodnik utożsami
się z nimi cele te staną się jego własnymi w dążeniu do jak największych osiągnięć.
2. Zasada indywidualizacji – polega na takiej organizacji treningu, który uwzględnia
możliwości i umiejętności poszczególnych zawodników. Bez indywidualizacji niemożliwe
jest osiąganie dobrego wyniku. Należy więc indywidualnie określać cele szkoleniowe i
sportowe oraz plany treningu.
3. Zasada poglądowości – wynika z jedności poznania i działania a polega na wykorzystaniu
czynników, które działają na zmysły i ubogacają poznanie. Głównymi środkami SA pokazy,
tablice, modele, filmy, fotografie ubogacone wyjaśnieniami słownymi. Środki te są konieczne
w pierwszym etapie treningu a ich rola maleje wraz ze wzrostem poziomu wyszkolenia, zas
ich nadużywanie może prowadzić do obniżenia inicjatywy, dociekliwości i samodzielności.
Stosowanie zasady poglądowości jest szczególnie ważne przy przygotowaniu taktycznym
zawodnika.
4. Zasada systematyczności – zakłada przestrzeganie logicznego i planowego porządku w
treściach nauczania i ćwiczeń oraz uczy konsekwencji w osiąganiu założonego celu. daje
możliwość planowego i logicznego porządku w budowaniu programu treningowego.
5. Zasada stopniowania trudności – wyraża następujące wskazania: od łatwego do
trudnego, od znanego do nieznanego, od prostego do złożonego, od bliskiego do dalekiego od
wolnego do szybkiego. Sprzyja ona utrzymaniu ciągłego zainteresowania ćwiczeniami,
rozwija wiarę we własne możliwości. Kolejne zadania powinny uwzględniać stopień
przygotowania zawodnika. W stosowaniu owej zasady jest również ważne oddziaływanie
trenera na kierunek i poziom motywacji zawodnika , od motywacji bezpośredniej związanej
z treścią treningu do pobudzenia motywacji dalszej związanej związanej z celami dalszymi
treningu i wynikami.
6. Zasada wszechstronności – to zachowanie prawidłowych proporcji między ćwiczeniami
wszechstronnymi, ukierunkowanymi i specjalnymi. Wszelkie zmiany zapobiegają monotonii
i nudzie oraz co najważniejsze deformacjom somatycznym ( szczególnie ważne u młodego
rozwijającego się organizmu) a jednocześnie urozmaicają i uatrakcyjniają trening.
7. Zasada specjalizacji – stanowi uzupełnienie zasady wszechstronności i jej specyficzną
przeciwwagą. Należy pamiętać że każde kształtowanie umiejętności ma określony czas
pozytywnego wpływu na poziom sprawności i myślenia zawodnika. Im dłużej trwa tym
prędzej staje się nieefektywne.
Podejmując się pracy z dziećmi należy dbać o rozwój fizyczny ale też umysłowy,
estetyczny i etyczny. Każdy trening powinien być źródłem radości, dawać satysfakcję i
motywacje do bardziej wytężonej pracy, powinien podnosić stan zdrowia i zahartowania oraz
kształtować nawyki higieny osobistej i dbania własna sprawność. Wszystkie działania
instytucji, sekcji, trenera, sędziego powinny być spójne i jednolite oraz konsekwentne
wychowawczo w stosunku do podopiecznych.

13. Mapy z analizy pobiegowej Karoliny Puchacz- UKS Azymut Siedliska
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14. Plan treningowy dla zawodnika w cyklu tygodniowym
Damian Cegiełka
Nowy Ochędzyn 96
98-420 Sokolniki
Plan treningowy dla zawodnika w cyklu tygodniowym należy dostosować do wieku
zawodnika, okresu przygotowań oraz jest on w dużej mierze uzależniony od tego czy
zawodnik jest w okresie BPS-u czy też nie. Plan treningowy musi być dostosowany do innych
zajęć zawodnika (ciężkie lekcje dnia następnego, wyjazdy rodzinne itd.), aby zaplanowane
jednostki treningowe były w pełni realizowane i aby bodźec treningowy przyniósł zamierzony
efekt a nie doprowadził do przemęczenia organizmu zawodnika i w konsekwencji do jego
przetrenowania.
Przykładowy plan treningowy dla zawodnika 16 letniego w miesiącu kwietniu (0107.04), który swój pierwszy start ma pod koniec kwietnia ( nie jest więc w okresie BPS-u)
01.04 poniedziałek 8 km (bc1)
02.04 wtorek 2 km (trucht)+ 3 km (bc2)+2km (trucht)
03.04 środa
basen (pływanie kraulem i grzbietem)
04.04 czwartek 6 km (bc1)+ rytmy (6*200 m)
05.04 piątek
8 km( bc1)
06.04 sobota
1 km (trucht)+ 6 km (cross)+1 km (trucht)
07.04 niedziela
10 km (bc1)
Plan zakłada że macierzysty klub nie realizuje w danym tygodniu zajęć technicznych.
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Bc1- bieg ciągły 1-wszego zakresu
Trucht- bieg lub marszobieg, poniżej pierwszego zakresu
Bc2-bieg ciągły 2-giego zakresu
Rytmy-bieg o zmiennym tempie gdzie ( w tym przypadku) odcinek 200 m pokonuje się na
85-95 % możliwości po czym 200 m pokonuje się truchtem wracając do punktu wyjścia ( w
tym momencie kończy się jedno powtórzenie). Dla zwiększenia efektywności przy
realizowaniu tej jednostki zaleca się ,aby bieg szybki odbywał się przy delikatnym spadku
terenu. Rytmy należy realizować na podłożu równym!
Cross-forma treningu odbywająca się najczęściej na terenie z widocznymi przewyższeniami
terenu, na podłożu nierównym.
Na rozpisce nie zapisano dodatkowych elementów treningowych, o których zawodnik wie że
należy je wykonać. Mianowicie:
- po treningu ciągłym pierwszego zakresu zawodnik
wykonuje zestaw ćwiczeń rozciągających oraz
wykonuje ćwiczenia mięśni brzucha, grzbietu
- przed zrealizowaniem crossu jak i biegu ciągłego
drugiego zakresu zawodnik powinien wykonać zestaw
ćwiczeń ogólnorozwojowych. Również po
zakończeniu crossu jak i biegu ciągłego drugiego
zakresu powinien wykonać po za jednostkami
biegowymi trening rozciągający.
-przed rytmami również należy wykonać zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych, nie należy ich
jednak wykonywać po zakończeniu treningu!
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