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V úterý se v Prostějově uskutečnilo (dva roky odkládané) celostátní finále přeboru škol v OB.
Pořadatelé z JPV pod vedením Dušana Vystavěla připravili pěkný delší sprint. Záštitu nad akcí
měl Jiří Kejval. Ceny vedle ředitele závodu předávala i Jana Bruková (Cieslarová), mistryně
světa z roku 1991.

V námi pořádaném krajském kole zvítězili (a právo startu na celostátní finále získali)
Gymnázium Teplice v kategorie D7+H7+D9+H9 a Gymnázium Jateční Ústí nad Labem v
DS+HS. Obě školy se do Prostějova vydaly. Tepličtí (a já s nimi) vyrazili již v pondělí po obědě
a po čtyřech vlacích a pochodování dorazili po osmé hodině večerní na místo ubytování. Noc
jsme strávili na karimatkách ve sportovní hale, určené především pro místní basketbalový klub.
Ubytování to bylo slušné - velký prostor, sprchy, automat na kafe a čaj. Ústečtí vyrazili až v den
závodu brzo ráno.

Ačkoliv je Prostějov asi nejvíce proslavený tenisem, bylo centrum závodu v areálu
velodromu. Start byl nedaleko, sběrka a cíl byly přímo na velodromu. Běhalo se po sídlišti, mezi
vilami a podél říčky Hučely.

Na závodníky čekala mapa Prostějov velodrom 2022, v měřítku 1 : 4 000 s ekvidistancí 2 m.
Předsběrka byla v areálu tenisových kurtů a pro mnohé to byla nejtěžší kontrola - nebylo
jednoduché k ní najít cestu. Mimo běžná umístění kontrol, bylo několik kontrol i u košů pro
discgolf.

Na start se postavilo 409 závodníků. Byli mezi nimi profíci i ryzí amatéři. Takže dosažené
časy měly velmi velké rozpětí (17 až 78 minut) a došlo i na několik diskvalifikací. Stejně tak to
bylo i v naší výpravě. Nejlepšího umístění dosáhl Jakub Šašek, který obsadil 8. místo v H9 v
konkurenci 68. závodníků. Z ústeckého gymplu pěkně zaběhla Majda Kubecová, která v DS
obsadila 6. místo ze 72 závodnic.

Mé fotky naleznete zde . Další fotky zde a zde .
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Výsledky členů našeho oddílu D7 (69) 2900 / - / 28 1. Zabořilová Anna 17:10 23.
Jelínková Anna
27:04 D9 (59) 3100 / - / 22 1. Chrástová Barbora 19:27 xx. Jiráková
Eliška disk H9 (68) 3700 / - / 26 1. Koliáš Štěpán
21:19 8. Šašek Jakub
23:28
35. Cingl Vojtěch
31:24 37. Jelínek Václav
32:28 48. Lammel František 39:04
Základní školy (20) 1. Gymnázium Turnov 298 bodů 15. Gymnázium Teplice 134 bodů
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