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V sobotu se nedaleko Bělé pod Bezdězem v areálu Vrchbělá konal první závod série
Běháme s mapou. Z důvodu limitu počtu účastníků akce byl závod rozdělen na dvě části dopolední a odpolední. V obou byly vypsány stejné kategorie a běhalo se na stejných tratích.
Parkoviště bylo přímo v místě, start i cíl také. Před závodem mírně poprchávalo, ale to během
závodu přestalo a nakonec vykouklo i sluníčko.

Mapa Vrchbělá (1 : 7 500, ekv 5 m, stav 5/2020, Jiří Vištejn) zobrazovala prostor pouhých
1,5 km 2 . Jednalo se o část bývalého vojenského prostoru Ralsko (tankové cvičiště). Dnes se v
prostoru nachází dlouhá klikatá inlinová a cyklo dráha, lanové centrum, minizoo, kemp, hotel a
rozhledna. Prostor závodu byl rozdělen na dvě části. V jižní byl les přerušený dlouhým údolím,
které bylo nutno přeběhnout. V severní části (s inline dráhou) byly louky, remízky. Tato část
byla orientačně náročnější.

Postaveny byly krátké trati, které díky charakteru terénu a velkému počtu kontrol připomínaly
spíše dlouhý sprint. Drtivá většina kontrol byla na negativních objektech - jámy a prohlubně
(umělé, dříve zákopy pro tanky), rýhy a údolíčka. Velmi zamotaná inlinová dráha na jednu
stranu zjednodušovala orientaci, ale stejně tak mohla i trošku mást. Navíc sváděla k využívání,
což znamenalo rychlejší běh, ale také delší postupy.

Z LTP jsme byli na startu jen dva, Eliška a Michal. Eliška běžela D21K a skončila uprostřed
výsledků. Michal, poprvé běžící v H50, zvítězil s minutovým náskokem. A to i přes jednu
minutovou chybu a několik dalších dohledávek. V případě sčítání dopolední a odpolední etapy
dohromady by to bylo druhé místo.
D21K (21) 3890 / 60 / 15 1. Šestáková Marie (VLI) 31:19 11. Žejdlíková Eliška
H50 (14) 3880 / 70 / 18 1. Žejdlík Michal
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