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V sobotu se kousek od Pirny konal závod na klasické trati. Uspořádal ho oddíl Bad
Schandau (Helmut Conrad). Po teplém týdnu přišlo ochlazení, běhali jsem při pěti stupních.

Shromaždiště bylo v pěkném školním areálu v městečku Graupa (část Pirny). Parkoviště
bylo v místě. Les byl od školy kousek dál. Na start to bylo 500 metrů, cíl byl přímo v areálu
školy. Znamenalo to, že ze startu jsme museli běžet 400 – 500 metrů přes louku k prvním
kontrolám do lesa. Stejně tak posledních asi 900 metrů (2-3 kontroly) bylo nataženo mezi
zahrádkami a sady na okraji zástavby. Ale i tam se muselo trošku mapovat. Hlavní část závodu
byla v lese – byl to vcelku prudký svah do něhož se zařezávalo několik hlubokých údolí. K tomu
hustá síť cestiček. Takže se muselo stále přemýšlet jestli to brát napříč, nebo hodně obíhat
nebo něco mezi. Na mapě bylo hodně bílé barvy, ale ve skutečnosti to čistý les nebyl, spíše to
byl světle zelený hustník. K tomu bylo na mapě pár zelených fleků, což znamenalo hodně
špatně průběžný les. A k tomu všemu pěkný bordel, především maliní, které znepříjemňovalo
běh.

Mapa Hohe Brücken byla v měřítkách 1 : 10 000 a 1 : 7 500 (dle kategorie). Pojmenována
byla dle pěkného patrového kamenného mostu, který se nacházel v SV části mapy. Měl jsem
přes něj postup. Byla to klasika a občas se našla i volba postupu. Na jedničku a trojku jsem
zvolil hloupé postupy, pak už to šlo.
Na startu bylo asi 180 závodníkům z toho byli tři zástupci našeho oddílu. Gábina běžela D45
a závod zdárně dokončila, Michal v H45 obsadil druhé místo, Pavel v H45 nenašel 8 kontrolu a
závod disknul.

D45 (9) 3700 / 165 / 14 1. Kuleva Angelina (Ohne) 45:55 9. Karpíšková Gabriela
73:15 H45 (11) 6100 / 325 / 15 1. Sickert Frank (Radebeul) 64:41 2. Žejdlík Michal
69:32 xx. Martinec Pavel
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