Oddíl Karate - MSK Sokol Pardubice

Finská stezka 2009

Tato akce se uskutečnila 21.8.2009 v Krmelíně. Jednalo se
o branný závod, jehož hlavním účelem bylo zdolat trasu
vytyčenou krmelínským terénem, překonat 17 stanovišť,
nalézt indicie vedoucí k záchraně uneseného sponzora a
přitom všem přežít.
Z pardubického oddílu se jako
závodníci zúčastnili Jiří Raszka a
Libor Madzia. Jako pomocníci
na stanovištích to byli mistr
Pavel Trunec a Adam Knajbl. Cíl
závodu byl překonat cca 12 km
Jiří Raszka – box do pytle
trať
s překážkami
v co
nejkratším čase. Tento ale nebyl Jiří Raszka – zápis indicie do
hlavním měřítkem. Na každém ze 17 osobní karty
stanovišť plnili závodníci zajímavé
disciplíny a za každou provedenou
chybu či nesplnění se přičítaly trestné
minuty. Kdo tedy úspěšně plnil
nastražené překážky a v samotném
terénu se pohyboval pomaleji, měl ve
výsledku šanci na lepší výsledek.
Každý závodník měl u sebe osobní
kartu, na které byla vyznačena mapa
popis jednotlivých stanovišť, ke
kterým hlídky zapisovaly trestné
Libor Madzia – pnuematiky

Libor Madzia – strom
minuty. Dále zde byla vyznačena
nápověda, pomocí které se na
jednotlivých stanovištích hledaly
indicie, vedoucí k odhalení místa
uneseného sponzora.

Jiří Raszka – hod vrhacím
nožem

Závodníci se na všech 17-ti
stanovištích mohli setkat např.
s disciplinami jako dopravit na laně
posuvně zavěšený pytel pomocí
kopů a úderů do určeného místa,
plazení se terénem, zhoupnutí se
přes potok, brodění potokem,

Libor Madzia – ručkováni na
laně

přemístit zátěž obtížným terénem, překonat jízdou na čtyřkolce slalomovou trať, jízda na
koni, ručkování na laně, hod granátem na cíl, nepozorovaný přesun terénem, hod vrhacím
nožem, bludiště, souboj na kládě, určení trasy azimutem.
Asi nejzajímavější disciplínou byla střelba s paintballové pušky,
proběhnout mezi bojujícími paintballovými gangy a zdolání zdi budovy
a sloupu pomocí horolezeckého vybavení. Na posledním stanovišti
čekala závodníky k překonání zavěšená síť, krokodýlky přes ostnatý drát
a utkání se s zápasníkem Ladislavem Žakem. Z dostupných indicií byl
nalezen unesený sponzor. Po náročném závodě jsme se společně
masírovali pod vedením maséra a otce hlavního organizátora Miroslava
Zezulky st.
Pomocník na stanovišti Adam
Knajbl zkouší slaňování budovy

Společné foto závodníků s hlavním organizátorem mistrem Miroslavem Zezulkou
(druhá řada první zleva), dále pak pardubičtí závodníci Libor Madzia (druhá řada
třetí zleva) a Jiří Raszka (první řada první zleva).
člen oddílu Jiří Raszka

