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O uplynulém víkendu uspořádal oddíl z Litvínova další dva závody žebříčku Ještědské oblasti.
Jednalo se o dva sprintové závody s centrem v bývalém areálu kovošrotu v městské části
Hamr. Na závody jsme to tedy tentokrát měli poměrně blízko.

ÂÂ Po celý den nás doprovázelo, na roční období, poměrně přívětivé počasí. Místy dokonce
vysvitlo sluníčko a bylo celkem příjemně. Na shromaždišti byl k dispozici pojízdný bufet a na
start to bylo celkem blízko - 500m. Oba dva závody se běžely v prostoru bývalé výsypky.
Dopolední sprint startoval v 10hod. a běželo se na mapě Výsypka Sever - 1:4000, e=2m, stav
září 2021 ve formátu A3. Na mapě bylo dost zelené barvy, tedy řada hustníků doprovázených
podrostem a řadou bažinek. Bohužel, stavba tratí mne úplně nenadchla (možná jiné kategorie
to měly lepší). I díky menší účasti závodníků JO jsme dosáhli na řadu umístění na stupních
vítězů. Ve svých kategoriích zvítězili - Eliška Žejdlíková v D18, Martina Pavlová v D20, Martin
Klein v H18, Tom Riby v H20, Honza Eiselt v H21K, Michal Žejdlík v H50, Luboš Bruner v H55 a
Miloš Eiselt v H60. Druhé míst Anna Jelínková v D12 a Standa Šimek v H55. Pro třetí místo si
doběhl Vojta Šimek v H16.

Odpoledne jsme vyběhli do druhého závodu. Opět sprint, ale tentokrát na mapě Park Nové
Záluží 21 - 1:4000, e=2m, stav září 2021. Závod byl spíše více o běhu než o mapě. Přesto jsem
na své trati pár voleb postupů našel. Závod proběhl bez problémů. Jednalo se o můj již 570.
závod v kariéře. Opět jsme brali řadu umístění "na bedně". První místo Eliška v D18, Martin v
H18, Thomas v H20, Honza v H21K, Luboš v H55 a Miloš v H60. Druhé místo pak Martina v
D20, Michal o pouhou vteřinu za vítězným Šritrem v H50 a Matyáš Novák v HDR. Třetí pak
doběhl Honza Šašek v H18 a Standa v H55. Třetí doběhla také Linda Hanušová v HDR. Další
závod Ještědské oblasti pokračuje v sobotu 23.10. na Sychrově.
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