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Závěrečnou tečku za závody žebříčku Ještědské oblasti učinil závod na krátké trati, který
uspořádal oddíl z Chrastavy o uplynulém víkendu. Shromaždiště bylo na louce nedaleko obce
Raspenava. Zabojovat o poslední body vyrazilo celkem 26 teplických běžců.

Jednalo se zároveň o úplně poslední soutěžní, žebříčkový závod v orientačním běhu pro letošní
rok v rámi celé ČR. Tomu, bohužel, odpovídalo také počasí. Po celou dobu nás doprovázel déšť
a teplota pohybující se okolo 7 stupňů. Na shromaždišti jsme proto "rozbili" stan, kam jsme se
všichni ukryli před kapkami deště. Běželo se na mapě Loupežnická jeskyně II (1:10 000, e=5m,
stav 10/2019). Terén byl zajímavý, typicky jizerskohorský s množstvím údolíček, kamenů,
skalek a hustníků. Tratě byly orientačně těžší, avšak více než volba postupů byly důležitější
dohledávky. Ostatně jak tomu u krátké trati má být. Množství kamenů nabádalo k precizní práci
s mapou. I když bylo nutné vzít v potaz také nutnou generalizaci.
Svůj závod jsem rozběhl dobře, ale při postupu na sedmičku jsem už "šlapal vodu". Následným
postupem na osmičku jsem celý závod totálně "zazdil". Krátký postup s náběhem do hustníku,
kde jsem hledal 2,5m kámen. Svou nerozvážností jsem si nepohlídal mapu a v hustníku jsem
nevěděl, zda jsem příliš vlevo, nebo vpravo. Stálo mě to hned 6 minut. Za pobavení stojí také
můj postup na předposlední kontrolu, kde jsem nechal dalších 5 minut. To když jsem opět ztratil
kontakt s mapou.
Mnohem více se dařilo ostatním závodníkům hájícím žluto-modré barvy. V kategorii H50 se pro
první místo doběhl Petr Bílý. Sekundoval mu Petr Pavel, který za ním na druhém místě zaostal
o 3:36 min. Pro stříbrnou medaili si doběhl také Miloš Eiselt v H60 a Martina Pavlová v D18. Na
bronzový stupínek vystoupal v kategorii H16 Martin Klein. Po vyhlášení jsme vyrazili zpět do
Teplic vysušit promočené věci.
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