14.5.2022 – MČR ve sprintu a Veřejný závod, Praha
Napsal uživatel Eiselt Jan
Čtvrtek, 19 Květen 2022 09:52

Výprava čítající 5 našich členů vyrazila o uplynulém víkendu do Prahy na letošní Mistrovství
ČR ve sprintu. V mistrovském závodu jsme měli hned 2 zástupce. Zbylá část výpravy se
zúčastnila doprovodného veřejného závodu. Centrum bylo v Praze – Stodůlkách, na hřišti
místní ZŠ Trávníčkova. Využili jsme doporučeného parkování na Zličíně a do centra závodu
dorazili metrem. Bylo to jen dvě stanice. Ve 12 hodin startoval mistrovský závod, který se týkal
pouze kategorií DH16 až DH21. Naše barvy hájili Eliška v D20 a Martin v H18. Oba se
kvalifikovali vítězstvím v oblastním mistrovství JO v Novém Boru.

Běželo se na mapě 100doolky, 1:4000, e=2m, stav duben 2022. Na start se šlo 1 900 metrů.
Závodilo se v místní sídlištní zástavbě, tedy paneláky, parky, uličky, ploty a doběh v areálu
základní školy. Po celou dobu svítilo sluníčko a bylo teplo. Schovávali jsme se do stínu. Eliška
startovala první z kategorie a tak neunikla pozornosti místního komentátora. Hodinu po doběhu
Elišky jsme v cílové rovince netrpělivě očekávali Martina. Dle svých slov nebyl po závodě
spokojený především s běžeckou částí svého výkonu.

V odpoledním veřejném závodu jsme si vyzkoušeli na stejné mapě a stejném prostoru
sprintové tratě. Se svým výkonem jsem spokojený úplně nebyl. Udělal jsem několik triviálních
mapových chyb. Například SI krabička u druhé kontroly byla tak nešikovně zapáskována, že
jsem v rychlosti špatně přečetl kód – místo 46 jsem četl 40. Až po návratu jsem zjistil, že je to
má kontrola. A při postupu na osmou kontrolu jsem se omylem „přesunul“ na mapě již na
postup na devítku. V poslední třetině trati také chyběla fyzička. Michal si v kategorii H45 doběhl
pro slušné osmé místo. V neděli se trochu v jiné části Stodůlek běžely za doprovodu televizních
kamer sprintové štafety, kterých jsme se ale již nezúčastnili.

D20 (37) 3270 / 67 / 20 1. Mulíčková Markéta (TBM)
13:55 33. Žejdlíková Eliška
21:31 H18 (68) 3520 / 70 / 22 1. Peterka Jakub (LLI)
13:39 45. Klein Martin
15:58 D45 (27) 2290 / 56 / 22 1. Ryšavá Magdalena (PGP)
13:41 16. Žejdlíková
Jitka
23:54 H21 (85) 3050 / 60 / 22 1. Kašpar Michal (TZL)
12:52 76. Eiselt
Jan
21:33 H45 (36) 2680 / 68 / 19 1. Tomeš Petr (SJC)
13:11 8.
Žejdlík Michal
15:27
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