26.-27.1.2019 Český pohár LOB, Cínovec
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O víkendu 26. – 27.1.2019 se na Cínovci a Altenbergu konal Český pohár, žebříček A, B v
LOBech. Závody pořádal Krušnohorský rogainingový klub Litvínov společně s německým
protějškem. Běželo se ve třech závodech, sprint, noční a klasika.

V sobotu ráno jsme dorazili na Cínovec, k hotelu Krušnohorský Dvůr. Sprint startoval v 10:00,
běželo se na mapě Green, 1 : 5000, ekv. 5m. Počasí bylo krušné, hodně sněžilo, ale viditelnost
byla celkem dobrá. Trochu zmatená byla ale startovka, den před závodem byla na ORIS na pár
minut vyvěšena údajně špatná startovka, já jsem si na ní přečetl můj startovní čas – 107, druhý
den ráno jsem přišel na start a zjistil, že jsem měl běžet už v 99. Nevadilo by mi to, kdyby mě
pustili hned, těch pár minut bych dohnal, ale bylo mi řečeno, že mě pustí ve 126. Tak se i stalo,
závod proběhl v pohodě, ale na výsledkách jsem předposlední… Proč? Protože mi počítají start
v 99, místo 126. Pořadatelům jsem to dvakrát říkal a stále téměř skoro dva týdny po závodech
nejsou výsledky změněny. Dokonce mi odsouhlasili, že je to jejich chyba a že to musí opravit.
Dnes (6.2.2019) je na ORISu napsáno, že výsledky jsou definitivní a protest jsem měl podat do
minulého pátku. Proto je z mé strany trochu zklamání, ale měli to hodně těžké, co se týče
pořádání. Podle času z hodinek jsem někde okolo 18. místa.

Večer se jel Noční free-order, tedy závod s volným pořadím kontrol. Start byl hromadný, po
třech vlnách. Tentokrát na téměř stejné mapě jako dopoledne, Lithium, 1 : 5000, ekv. 5m.

Druhý den, v neděli se závod konal v Německu, na mapě Biathlonarena Altenberg, 1 : 7 500,
ekv. 5m. Závod byl zákeřný, všechny kontroly byly nakresleny „přes sebe.“ Měli jsme i několik
motýlkových kontrol. Narozdíl od soboty nebylo vidět do dálky, ale zase byly úžasně upravené
všechny tratě.
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