20.4.2013 - MČR v nočním OB, Dolní Bousov
Napsal uživatel Kovářová Lenka
Neděle, 21 Duben 2013 18:33

V sobotu 20.4. jsme já, Alena a Karel vyrazili na MČR v nočním OB do Dolního Bousova u
Jičína. Shromaždiště bylo kousek za obcí, na motokrosovém okruhu. Start závodu byl
naplánovaný ve 21:30, takže jsme z domova vyráželi až odpoledne. Počasí se vydařilo, během
závodu nepršelo a navíc svítil měsíc, takže i ti, kterým uprostřed závodu zhasla baterka, došli
bez problémů do cíle.

Jako první se do lesa vydal Karel, který si s sebou do baťůžku vzal i náhradní zdroj, kdyby se
mu tam náhodou líbilo. Shromaždiště bylo na vyvýšeném místě, takže divácky byl závod velmi
atraktivní. Z lesa probleskovala světla, a jak poznamenal komentátor: ,,Diskotéka může začít.‘‘
Dalším oddílovým závodníkem na startu byla Alena, která se do lesa vydala s novým světlem.
Stresová situace pro ni nastala hned za startem, kdy jí světlo zhaslo. Naštěstí se však jednalo
jen o povytažený kabel, takže mohla bez komplikací pokračovat v závodě. Než jsem se dostala
do lesa já, Karel už byl zpátky – prý je to tam pěkné. Vydala jsem se tedy na start, který byl
hned na shromaždišti. Se svým startovním časem 103 jsem však na startu patřila k posledním
závodníkům. Naštěstí se mnou ale startovali muži z H21, kteří běželi 2 okruhy, takže jsem
věděla, že mám dost času a nemusím se stresovat. V nočním OB je důležité hlídat si směr a
stále vědět, kde jsem, a tak raději využívám cesty a jasné orientační body. Vyplatilo se a já
zaběhla skoro bez chyb, jediná klička byla na sběrnou kontrolu, ale to jsem již běžela za světly
cíle, takže mě moc času nestála.

Výsledky byly opravdu překvapivé, já jsem skočila v kategorii D16 druhá a Karel taktéž druhý
v kat. H50. Vyhlášení proběhlo v 1:00. Měli jsem sice zamluvenou tělocvičnu na nocleh, ale po
závodě jsme nebyli unavení, a tak jsme vyrazili domů.

Celkový dojem ze závodů je skvělý, každý je se svým výsledkem spokojený. Ať už tím, že
byl na stupních vítězů, nebo tím, že vše našel a zdárně doběhl do cíle. Doufám, že příští rok
vyrazíme na noční OB v hojnějším počtu.

D16 (23) 4200 / - / 15
1. Vavrysová Barbara (LCE) 37:21
2. Kovářová Lenka
42:36
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H50 (9) 4600 / - / 18
1. Nešpor Jan (TTR)
2. Kovář Karel

T3 (10) 3800 / - / 11
1. Jebavá Lucie (VRL)
7. Kovářová Alena

51:25
56:08

42:28
77:38
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