12.4.2019 – Parktour Sprint Radeberg, Post SV Dresden
Napsal uživatel Žejdlík Michal
Neděle, 14 Duben 2019 11:27

V pátek 12. dubna odpoledne se v Radebergu konal další závod ze série Parktour sprintů. Z
Teplic se na závod vydala čtyřčlenná mini výprava. Běhalo se v historickém centrum městečka
a nejbližším okolí. Ve stejném prostoru jsme běhali již v roce 2017 při Saském mistrovství ve
sprintu a sprintových štafet. Kdybych si uvědomil, že je to stejný prostor, tak bych se asi nehlásil
(městečko je sice pěkné, ale zase ne tak moc, abych se tam vracel).

Vše nejdůležitější bylo v areálu koupaliště – shromaždiště, start, cíl a dokonce i poslední
kontroly. Pouze parkoviště bylo asi 500 metrů daleko, u Edeky. Mapa se jmenovala Radeberg
Altstadt, měla měřítko 1 : 4 000 a ekvidistanci 2,5 m. Tratě byly pěkně namotané a velmi rychlé.
Bylo i dost voleb postupů, bohužel jak konstatoval Honza, jednalo se vždy o rovnocenné
varianty, kde spíše než samotná volba rozhodovalo zdržení při rozhodování. Snad s výjimkou
první kontroly na naší trati, kde jsem se nechal stavitelem nachytat a zvolil jednodušší
obíhačku, bohužel o 15 sekund pomalejší (což mne stálo dvě místa). Nejvýše se umístil Martin
Klein v H18. Eliška běžela D18 a měla stejnou trať jako já v H45. Honza Eiselt si zaběhl elitu.
Kontroly byly nastaveny do bezkontaktního ražení, takže ani při ražení nebyl čas na odpočinek.

Byla zima (4 stupně), přesto jsme si závod užili a pěkně potrénovali.

D18 (10) 3400 / 30 / 16 1. Kastner Lisa (TV Oberbexbach)
16:40 8. Žejdlíková Eliška
19:56 H18 (15) 3300 / 35 / 18 1. Kunckel Konstantin (UST TU Dresden) 14:14
5. Klein Martin
15:51 HE (17) 3500 / 35 / 18 1. Goericke Marvin (Berliner
TSC)
12:55 12. Eiselt Jan
19:16 H45 (23) 3400 / 30 / 16 1.
Finkenstaedt Michael (OSC Hamburg) 15:17 8. Žejdlík Michal
17:00
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