14.6.2020 - Hostěraz, ROU
Napsal uživatel Žejdlík Michal
Neděle, 14 Červen 2020 21:02

Dnes se na okraji Roudnice nad Labem uskutečnil veřejný závod. Závod byl započítáván do
SOS (Severní orienťácká série). Zúčastnilo se přes 250 závodníků.

Shromaždiště bylo vedle sběrného dvora na okraji mapy. Start i cíl byly v místě. Jen na
parkoviště to bylo asi 600 m. V době začátku startu bylo dusno a nepršelo. Pak ale pršet začalo
a nepřestalo až do konce závodu.

Mapa Hostěraz byla z loňského roku, ale prošla revizí. Již jsme na ní měli příležitost běžet
při Litoměřickém tulipánu. Měřítko mapy bylo 1 : 5 000. Ekvidistance byla klasických 5 metrů,
takže kopce se jevili méně strmé, než ve skutečnosti byly. V podstatě to je jeden protáhlý kopec
protkaný velkým množstvím cest a pěšinek. K tomu hustníky a místy nepříjemný podrost.

Roudničtí si pořídili prvních 10 SI kontrol, a tak se závod běžel jako kombinace ražení do
čipů a do průkazek. Připraveno bylo 6 tratí. Nejdelší měla teoreticky 6 kilometrů, ale ve
skutečnosti se naběhalo více. Díky malému prostoru byly tratě hodně namotané, jedním místem
jsem probíhal i třikrát. Mapově to nebylo moc těžké, přesto jsem se dvou chybiček dopustil.
Jedna kontrola na dlouhé trati byla postavená špatně (na hranici kolečka), navíc na ní
lampiónek tak nějak divně visel, že ani nebyla vidět. Nebýt deště, bylo by to velmi pěkné
proběhnutí.

Na dlouhé trati obsadil Martin Klein druhé místo (porazil ho jen Kuba Bílý). Na střední trati
byl Pavel Martinec disk. Našel vše, ale nevyčetl si čip. Jinak by to bylo umístění kolem 18.
místa.

Dlouhá (53) 6330 / 260 / 20 1. Bílý Jakub (DOK)
51:31 2. Klein Martin
53:23
11. Žejdlík Michal
64:05 Střední A (37) 4380 / 180 / 16 1. Baldrián Tomáš (VSP)
48:23 10. Žejdlíková Eliška
63:40 17. Kamírová Gabriela
78:51 xx. Martinec Pavel
disk Střední B (51) 4220 / 160 / 18 1. Pašek František (KAM) 38:16 5. Bílý Petr
(DOK)
51:18 7. Klein Aleš
55:02 29. Kleinová Petra
79:00
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