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V neděli jsme se vydali (Michal, Jitka, Eliška Žejdlíkovi) na velmi zvláštní závod do
Německa. V Ehrenfriedersdorfu nedaleko Gyeyru pořádal USV TU Dresden závod zvaný
Vielposten OL. Tedy mnohokontrolový závod.

Bylo chladno, asi 10 stupňů, ale naštěstí nepršelo. Centrum se nacházelo u lesního hotelu.
Dále tu bylo informační středisko, pěkné skály, lesní divadlo, vyhlídka, ...

Připraveny byly 4 tratě: dlouhá (dej všechno), střední (2/3 stačí), krátká (na zkoušku) a
Moosmutzel (lesní duch). Délky 1,8 až 11 km, převýšení 70 až 320 metrů a 14 až 109 kontrol.
Jitka a Eliška se vydaly na krátkou trať, já na dlouhou.

Běželo se na mapě Greifensteine, pro kratší tratě v měřítku 1 : 7 500, pro delší v 1 : 10 000.
Ekvidistance
byla 5 m a vrstevnic bylo na mapě docela dost. Ve
stejném prostoru a na stejné mapě se v sobotu běželo
Mistrovství Saska na Midllu.
Jeho účastníci tak měli malou výhodu ve znalosti terénu. Celý prostor v minulosti sloužil k
těžbě, byl plný
jam, prohlubní, údolíček, závrtů,
kupek,
ale i cest.
Mapou procházel i v
odní kanál.
Navíc byl les plný hustníčků a podrostu. Podrost na mapě byl ve skutečnosti buď velmi těžko
proběhnutelný smrčkový hustník nebo téměř nepřekonatelné ostružiny.

Má dlouhá trať měla 109 kontrol (popisy kontrol zabrali celou A4 stránku). Naštěstí na naší
trati se pořadové číslo kontroly rovnalo kódu kontroly. Takže si stačilo pamatovat čísla kontrol.
Nejkratší vzdálenost mezi kontrolami byla 60 metrů, nejdelší pak 290 metrů. Nejkratší mezičas
jsem měl 25 sekund, nejdelší pak 2:21 (to jsem neudržel směr a doběhl na další kontrolu).
Zajímavé, je že se trať nikde nekřížila. Přesto udržet správné pořadí a neběžet na jinou kontrolu
bylo těžké. Po vyčtení můj papírek s mezičasy
měří 57 centimetrů!

Parametry tratí předpovídali zisk Turistickému batůžku. A to se také potvrdilo. Časem
112:04 jsem se po
více jak 6 letech opět zapsal do TB
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Mapa, a pár fotek z centra v galerii .

Dlouhá – 11000 / 350 / 109 1. Kundisch Wieland (USV TU Dresden)
72:14 25. Žejdlík
Michal
112:04 61. Krátká – 4400 / 150 / 37 1. Wendler Wiebke (SV Wiss.
Quedlinburg) 49:23 21. Žejdlíková Eliška
73:17 45. Žejdlíková Jitka
120:04 55.
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