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Veteraniáda (Mistrovství pro kategorie DH35 a výše) proběhla v neděli v Lázních Kynžvart.
Normálně se Veteraniády konají současně s Mistrovstvími, ale letos bylo vše jinak. Obojí mělo
původně proběhnout v Litovli (pořadatelé ze Štenberku). To bylo zrušeno. Samostatné
Mistrovství proběhlo 6.9. v Hradci Králové. A nyní se uskutečnila i Veteraniáda pod taktovkou
pořadatelů z Mariánských Lázní. Zbývající Mistrovství a Veteraniáda - v nočním OB a družstev byly zrušeny.

Centrum závodu bylo u restaurace a hotelu Metternich - v restauraci teplá jídla z menu,
venku klobásy a polévka. Na start to bylo 600 metrů, cíl byl přímo na shromaždišti. Počasí bylo
krásné slunečné.

Mapa Zámek Kynžvart (1 : 4 000, 2 m) zobrazovala prostor v bezprostředním okolí zámku
Kynžvart. Nikdy před tím nezmapovaný. Tedy zámecký park, část golfového hřiště a přilehlý
les(opark). Prudký (ale krátký) svah se skalkami, těžko běhatelné schody, mnoho cestiček a
různorodý porost zajistily, že se nejednalo o bezduché křižování po parku. Nepřekonatelný
potok, nepřekonatelný sráz a jen místy překonatelná silnice trošku ztížily volbu postupů.
Nepřekonatelná místa hlídali pořadatelé a někteří závodníci byli diskvalifikováni (běželo se s
čísly). Kontroly byly většinou u výrazných stromů, kamenů, ale třeba i u kanónu nebo přímo na
nádvoří zámku. Přesto to nebyl mapově moc těžký závod a rozhodovala především rychlost
běhu. Tratě byly delší, v žádné kategorii nebyl dodržen směrný čas vítěze 15 minut, v některých
kategoriích byl překročen i o 5 minut. Pravděpodobně pořadatelé očekávali kvalitnější
závodníky :-).

Závodníků bylo na startu méně, než bývá zvykem. Loni na sprintu startovalo 964 závodníků,
letos jen 519 (součet M + V). Z teplického oddílu jsem se na start postavil pouze já. V kategorii
H50 jsem dosáhl v konkurenci 22 závodníků na nečekané 3. místo! Ještě v polovině trati jsem
držel druhé místo, ale pak už ubývaly síly a nakonec jsem zaostal 29 sekund za druhým. Vítěz
ulítnul o minutu. Po hodně dlouhé době tak máme medaili z nějakého Mistrovství či Veteraniády
z OB. Připomínám, že Martin Wurz zvítězil letos v únoru na lyžařském Mistrovství na krátké
trati. Za zmínku stojí vítězství Ivany Lošťákové v D40.

Na stejném místě se odpoledne uskutečnilo Mistrovství ZO ve sprintu – stejné shromaždiště,
mapa, start, cíl, a dokonce i některé tratě. Tohoto závodu se zúčastnili další 3 tepličáci.
Především Jan Eiselt se moc těšil, protože minutu před ním měl startovat Lukáš Bauer. Ten se
však asi zalekl a závodu se nezúčastnil.
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H50 (22) 2500 / 68 / 23 1. Janovský Tomáš (PGP) 16:43 3. Žejdlík Michal
18:18
D12 (17) 1700 / 38 / 17 1. Mayerová Daniela (KSH) 12:30 9. Fuchsová Eliška
17:29
H21 (17) 3000 / 74 / 27 1. Donda Jiří (ONO)
16:36 12. Eiselt Jan
24:59 P (9)
1700 / 44 / 14 1. Bauer Jan (SKV)
11:26 4. Žejdlíková Jitka
18:29
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