Před startem jsme vyzpovídali Ústředního trenér mládeže ČSOS, Marka Cahla. Prozradil, na co si dát v lese pozor,
proč běží 21C přes 200 lidí a také svoje tipy na vítěze.

Ahoj Máro, koukal jsem, že jedeš na jarní pohár, jak se na letošní ročník těšíš a co od
něho očekáváš?
Mára: Ahoj, těším se pořád jak za mlada. Pro mě to jsou letos první závody v ČR, setkání s kamarády, které
jsem přes zimu neviděl. Těším se na dobrý orienťák v typickém hradeckém rovinatém terénu, který dokáže
pozlobit.

Po kolikáté na Jarní pohár pojedeš?
Mára: Nedokážu spočítat, ale předpokládám, že okolo deseti účastí už bylo.
Tak to už máš hodně zkušeností. Co by jsi poradil svým svěřencům, jak se popasovat
s rychlým terénem?
Mára: Rychlý terén vybízí ke zběsilému tempu a zbrklému jednání, takže určitě toto omezit a nebát se zpomalit
v zelených dohledávkách. Dbát na to, že stále bude potřeba běhat informovaně, jak v rychlých,
tak i v zarostlejších pasážích.

Určitě máš přehled, jak dorostenci trénovali přes zimu. Prozraď nám, které štafety jsou
mezi tvými favority v dorostu?
Mára: Když se dívám na ORIS, mezi holkama by měly být vpředu štafety Pardubic, Pragovky, zahanbit

se nenechají ani štafety hradeckých oddílů a brněnských Žabin. U kluků čekám boj Luhanů, Prostějova, Pardubic,
Žabin, obou domácích oddílů. Doufám, že se k uvedeným připojí co nejvíc dalších týmů.
A co v dospělých?
Mára: V dospělých mi hypotézy už vyfoukl Béďa, já bych to po něm asi jen opakoval.
A jak si na tom bude stát tvoje štafeta?
Mára: Já bych se měl vejít do MIXů. Tam zkusíme bojovat o bednu!
To jsou vysoké ambice. Zpátky k dorostu. V neděli je klasická trať vypsaná jako
nominační závod na Středoevropský pohár dorostu. Co to je za novinku?
Mára: Středoevropský pohár dorostu - CEYOC, vymyslel Dušan Vystavěl s cílem sbírání mezinárodních

zkušeností u mladších závodníků. Letos s centrem v Hranicích na Moravě se akce koná poprvé. Kromě našich
závodníků by měl přijet dorost ze Slovenska, Maďarska, Polska a Německa. Pro některé závodníky může být
soupeření s takovou konkurencí novou zkušeností, a to je asi hlavní význam těchto závodů.
A kolik dorostenců se může nominovat?
Mára: Nominovat se mohou všichni, my ale vybereme vždy šest mladších i starších dorostenců a dorostenek,
kteří se nejlépe umístí v kategorii H21C, resp. D21C. Takže dohromady vybereme v neděli 24 závodníků.
Na kandidáty se ptát nebudu, to by byl dlouhý seznam. Běžíš stejnou kategorii jako
svěřenci, myslíš, že je dokážeš porazit?
Mára: Vzhledem k mé současné trénovanosti - doufejme, že jich moc neporazím :) V tréninku nestačím ani
rychlejším šestnáctkám. Ale závodit budu naplno, v lese s mapou se některé rozdíly smažou…
Tak to mi nezbývá než popřát hodně štěstí.
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