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Na svátek sv. Václava, ve středu 28.9.2016, se uskutečnil 1. ročník Rumburské lile, 3-etapový
orientační závod družstev a jednotlivců.

Rumburská lilie facebook

Za LTP startovala pouze naše štafeta, přihlášená do kategorie rodina, ve složení Standa Šimek
a synové Vojta a Michal Šimkovi. Kategorie rodina měla v družstvech asi největší zastoupení.

Každá etapa měla stejná pravidla podle kterých se hodnotilo pořadí :
2.
3.
4.
5.
6.

Minimum 5 kontrol každého
člena štafety
Splnění časového limitu (E1 40 minut, E2 - 30 minut, E3 0 - 40 minut)
Splnění povinných postupů (4
v každé etapě)
Celkový počet kontrol
Čas

Takže to nebylo jen o běhu, ale i o správném rozdělení práce. Členové štafety startovali
najednou a teprve po startu si mohli rozdělit jednotlivé postupy a kontroly. A čas se počítal ten u
nejpomalejšího člena.

E1 - kratší krátká lesní trať Pstružný potok - hned u první etapě jsem udělal chybu plánování a
vzal si 2 nejvíce vzdálené povinné postupy a nejvíce kontrol. Stíhal jsem jen ty povinnosti a měl
nejdelší čas z týmu. Chyběly nám 3 kontroly.

E2 - městský sprint centrum Rumburka - tam dostal 2 povinné postupy Vojta, ale v zápalu boje
na povinnosti zapomněl.
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E3 - sídliště, škola, lesopark, taková všehochuť - tak jsme konečně stíhali vše, jen Vojtovi
neuznali kontrolu mezi povinnýma, kterou pak znovu orazil zvlášť.

A teď k organizaci. Závod byl obdobou Litoměřického Tulipánu. Byl to 1. ročník, takže účast
nebyla moc hojná, odhadem cca 100 závodníků.

Vlastní závod proběhl celkem bezproblémově a regulérně, ale byl problém s počítáním
výsledků, který asi probíhal ručně. Po druhé etapě bylo vyvěšeno "Průběžné nepořadí" E1 a na
konci celého závodu se vyhlašovaly jen vlastně výsledky první E1, zbytek se dopočítal až za
několik dnů.

Protože se výsledky vyhlašovaly později, půlka závodníků již odjela, vyhlašování mělo
soukromý charakter. Taky se asi čekala větší účast a tak zbylo hodně občerstvení od
pekárenského sponzora. Takže, ten kdo zůstal, odnášel si bohatou výslužku.

A výsledky ? Skončili jsme na 8.-9. místě z jedenácti účastníků. První skončili Hnízdilovci. Ale
závod se nám líbil, klidně se zúčastníme i příští rok.

Ale měl bych i ještě další výtku - po doběhu E1 a E3 jsem se pídil po nějakém nápoji v cíli, ale
nikde nic (jen u E2 byl kanystr s vodou a to byla nejvzdálenější etapa).
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