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Augusztus 18-án (csütörtökön) indultunk Budapestről reggel 10 óra körül. Az út elég 
hosszú (és fárasztó) volt, de miután megérkeztünk, még maradt egy kis idő az edzés 
előtt. Voltak, akik beszélgetéssel töltötték el ezt az időt, de voltak, akik olvastak vagy 
tollasoztak. A délutáni edzés 15 órakor kezdődött a KOB és a VOB terepén. 
Mindenkinek egy középtavú elég technikás pályát kellett lefutnia. Az edzés után 
mindenki elment a szállásra (a tornaterembe) és becuccolt. A tornateremben sem 
lehetett unatkozni, mert tele volt matracokkal és volt egy trambulin is, az egyéb 
tornaeszközökről nem is beszélve. 
 
Péntek délelőtt 10 órakor kezdődött az edzés egy másik terepen. Itt négy darab rövid 
pálya volt teljesíthető. Vigyázni kellett, mert eléggé köves volt a terep, így az eredetileg 
résztávos edzés előtt elmondták, hogy inkább lassítsunk, nehogy kimenjen a bokánk. 
Edzés közben megjelent az Erdész, és el akart minket zavarni Délután ismét a KOB 
terepére mentünk vissza. Az edzés rajtja pont ott volt, ahol a KOB rajtja. Itt rajtlista 
alapján indultunk el a középtávú pályákra. A pontos pontfogás volt az edzés célja, azaz, 
hogy mindig tudd, hogy hol vagy, és pontosan egyből kifogd a pontod. A délutáni edzés 
után mindenki visszament a szállásra. 
 
Szombaton ismét 10 órakor indult az edzés. Most hosszú futás volt nagy átmenetekkel, 
párban. Az átmenetekben lehetett menni váltott vezetéssel vagy útvonalválasztással, 
ahol a két fél külön-külön útvonalat választ és a pontokon bevárják egymást. Szombat 
délután ismét a KOB terepén 14 órakor kezdődött az edzés. Tömegrajtos edzés volt 
(váltószituáció gyakorlás). Természetesen volt benne farszta, sőt volt néhány csali pont 
is, ahol a bóját direkt jó magasra felrakták, hogy mindenki messziről észrevegye, de 
doboz nem volt alatta. Sokan bedőltek ezeknek a csalipontoknak (én is). Ezek a 
csalipontok is a pontos tájékozódás fejlesztése miatt voltak kint (pl.: ha nekünk egy 
kidőlt fa a pontunk, akkor ne menjünk oda egy sziklához). 
 
Vasárnap reggel már összecsomagolva mentünk ki az edzés központjába egy szlovák 
kis faluba. Ez az edzés egy sprintedzés volt. A pálya elején nagyon oda kellett figyelni a 
házak között kanyargó és szerteágazó kis ösvényekre. A második felében meg volt egy 
kis útvonalválasztás is. Ahhoz képest, hogy sprint volt és rövid pályák voltak, 
meglehetősen sok volt a szint benne (sprinthez képest). Az utolsó pontot majdnem 
mindenki elnézte, és átmentünk egy kőfalon, ezért szinte mindenki ,,diszkózott". Bár vita 
volt róla hogy a fal mellett el lehet menni a térkép szerint, de nem ez volt a lényeg, 
hanem az, hogy egy jót edzettünk. Az edzés végeztével mindenki hazament 
Magyarországra. 
 
Összegezve egy nagyon jó kis edzőtáborban vehettünk részt, és ha jól tudom, akkor 
még lesznek edzőtáborok Besztercebányán az Ifi EB előtt. 
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