9.3.2019 – Praga Magica
Napsal uživatel Žejdlík Michal
Čtvrtek, 21 Březen 2019 22:50

V sobotu 9. března jsme potřetí v řadě vyrazili na závod Praga Magica (aneb Benátky v
Praze). To je městský závod (ne sprint) odehrávající se v Praze. To vše za plného provozu –
automobilového i turistického. Po cestě do Prahy pršelo, ale po příjezdu na místo již nepršelo a
během závodu vykouklo i sluníčko. Chladno moc nevadilo.

Shromaždiště (a zároveň start a cíl) bylo v SPŠ stavební v Dušní ulici. Mapa – Praga Caput
Regni MMXIX - byla oboustranná formátu A3. Z jedné strany bylo měřítko 1 : 4 500 a byly na ní
kontroly pro trať C, na druhé straně bylo použito 1 : 5 000 a kontroly pro tratě B a A.
Ekvidistance byla 2 metry. Mapa byla aktuální. Pořadí bylo volné, startovalo se jak kdo přišel
(resp. jak se postavil do fronty). Start a cíl byl na čip, ale razilo se kleštičkami do průkazky.

Připraveny byly jako vždy tři tratě. Nejkratší trať C měla 14 kontrol a odehrávala se v prostoru
Starého Města Trať B měla 25 kontrol, které se nacházely v prostoru Starého Města a Malé
Strany. Všechny kontroly z C a B a 8 kontrol navíc měla trať A, ty navíc byly na Petříně.
Původně plánovaný prostor Strahova se na mapu již nevešel. Naopak byla na mapě velká část
Pražského hradu, ale tam jsme nezavítali.

Jedna kontrola byla ukradená. Na mapě bylo občas jako průchodné mapováno i to, co ve
skutečnosti proběhnout nešlo. Nějaké průchody a třeba i areál a zahrady Senátu ČR. Probíhali
jsme přes Karlův most, skrz Karolínum, Staroměstské náměstí a další zajímavá místa. Na první
kontrole fronta asi 15 lidí.

Já měl již tři týdny problém s lýtkem, který jsem si ještě zhoršil v Liberci při Liberec city race.
Proto jsem místo nejdelší tratě běžel tentokrát jen tu střední, stejně jako Eliška. Vyběhli jsme
společně a první část jsme zvládli spolu. Pak už ale noha začala bolet, takže mi Eliška utekla.

Celkem 348 lidí (A: 162, B: 116, C: 70).
B 1. Novák Přemysl (DKP) 51:06 49. Žejdlíková Eliška
81:06 116.

77:58 54. Žejdlík Michal
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