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Druhý závod série „Běhej s mapou“ proběhl v sobotu v Tanvaldu. Centrum závodu bylo v
Autokempu Tanvaldská kotlina. Zde bylo k dispozici normální WC, sprchy, restaurace, bufet a
dostatek místa na usazení se. Start i cíl byly přímo v kempu. Na parkoviště to bylo maximálně
500 metrů. Vedro bylo velké, takže se většina lidí uchylovala do stínu březového hájku.

Čekal nás podhorský terén: lesíky s kameny a skalami, z poloviny polootevřený prostor a
otevřený (horské louky s remízky), bývalá motokrosová dráha s řadou detailů (kupky, jámy).
Delší kategorie zavítaly i do městské zástavby se stadionem. Převýšení bylo jizerskohorské,
tedy poměrně velké (a díky ekvidistanci 2 m, se zdálo ještě větší). Průběžnost i viditelnost byla
dobrá, hustníků moc nebylo. Některé louky byly neposekané a s vysokou trávou. V druhé
polovině závodu již bylo vyšlapáno dost cestiček, ale bez jistoty, že vedou k té správné kontrole.

Mapa Tanvaldská kotlina byla v měřítku 1 : 4 000. Jednalo se tedy o sprintovou mapu, ale
délka tratí odpovídala krátké trati. Tratě postavil Dan Wolf. Byla to směs velmi krátkých postupů
(do 300 metrů), ale došlo i na „královský“ postup dlouhý hodně přes kilometr.

Závodu se zúčastnilo přes 500 závodníků, a protože kategorií bylo jen 17, tak ve většině
byla silná konkurence. Náš oddíl měl na startu sedm zástupců. Nejlépe zaběhl Martin Klein,
který zvítězil s dvouminutovým náskokem v H21K. Naopak ve stejné kategorii Thomas Riby
disknul (místo na patnácku běžel na osmnáctku, nebo něco takového). Na stupně vítězů (pouze
pomyslné, protože se nevyhlašovalo) jsem se propracoval ještě já v H50. Na 15K jsem byl ještě
druhý se ztrátou 6 sekund, ale na začátku královského postupu na 16K jsem špatně odběhl od
kontroly a zjistil to moc pozdě. Musel jsem tedy pokračovat v náhradním postupu, na kterém
jsem ztratil 2 minuty! Eliška Žejdlíková se v krátkých D21 propracovala do první desítky.
Ostatním se již nedařilo mnohem méně.

D21K (31) 3160 / 130 / 25 1. Heczková Bohdana (VLI) 28:13 8. Žejdlíková Eliška
36:18 D21E (39) 4090 / 160 / 30 1. Kolínová Kristýna (DKP) 33:21 36. Riby Rose
56:56 D40 (46) 3150 / 130 / 29 1. Havrdová Renata (SJC)
29:26 29. Riby Kateřina
49:25 H14 (28) 2780 / 120 / 28 1. Heczko Erik (VLI)
21:09 20. Riby Philip
44:34 H21K (36) 3920 / 160 / 29 1. Klein Martin
34:26 xx. Riby Thomas
disk H50 (36) 2690 / 130 / 27 1. Pachnik Dariusz (Polsko) 24:57 3. Žejdlík Michal
26:30
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